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ভামিকা 

আমর! যখন স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে বা কলেজে পড়িযাছি তখন সংস্কৃত 
ব। বাংলা ছাড়া অন্য কোন বিষয় মাতৃভাঘায় পঠনপাঠন আমাদের 
কল্পনারও অতীত ছিল । এমন কি “সংস্কৃতির প্রশপত্রে নির্দেশগুলিও 
ইংরাজীতে দেওয়। হইত | কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে 
দেশীয় ভাঘাগুনিকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবিও এ আন্দোলনের একটি 
দফা হইয়৷ দীড়ায়, যেমন সরকারী কাজকন্ম্ের ক্ষেত্রে সব্বভারতীয় তাঘ৷ 
হিসাবে ইংরাজীর স্থলে হিন্দীকে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি করা হয এবং 
প্রদেশগুলিকে ভাঘার ভিত্তিতে পুনবিন্যাস করারও দাবি ওঠে। কিন্ত 
স্বাধীনতার পূৰ্ব পর্যস্ত আমাদের বিদেশী শাসকগণ এগুলি সম্বন্ধে কোন 
দৃূক্পাত করেন নাই | স্বাধীনতার পরে জাতীয় সরকারের আমলে এগুলি 
রূপায়ণের উদ্যোগ পব্বে বু আলোচনা ও বিতকের স্্টি হয় যাহা 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক । তবে প্রতিটি রাজ্যেই স্বানীয় ভাষাই যে শিক্ষার 
মাব্যম হওয়! উচিত এ বিঘয়ে বিতর্কের অবসান হইয়াছে এবং সরকার উহ। 

নীতিগতভাবে গ্রহণ করিয়াছে । অবশ্য উহার র্ূপায়ণ ধাপে ধাপে শিক্ষার 
বিভিন স্তরে প্রবন্তিত হইতেছে ॥ মাধ্যমিক স্তরে এবং পাশ (855) 
স্বাতকম্তরে ইতিপৃব্রেই পশ্চিমবঙ্গে বাংলাকে এবং অন্যান্য রাজ্যেও স্থানীয় 
ভাঘা শিক্ষার মাধ্যম করা হইয়াছে । বত্তমানে সান্মানিক স্বাতকস্তরে একই 

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে । এই সিদ্ধাস্ত কায্যকরী করিবার জন্য স্বাতক 
স্তরে সকল বিষয়ে স্থানীয় ভাঘায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য একটি প্রকল্প 
চালু হইয়াছে যাহার ভিত্তিতে কেক্্রীয় সরকারের অর্ধানুক্ল্যে প্রতিটি 
রাজ্যে একটি করিয়৷ রাজ্য পুস্তক পধদ স্থাপিত হইয়াছে । 

এই প্রকল্পেবই আওতায় পশ্চিমবঙ্গ বাজ) পুস্তক পর্দের নির্দেশক্রমে 
রাষ্্রবিজ্ঞানের সান্নানিক স্বাতক পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত “বিদেশী রার্ট্রব্যবস্থা?ঃ 
পত্রের একটি অংশের উপর এই পুস্তকখানি রচনা করিতে প্রয়াসী 

হইয়াছি । দুইটি বিদেশী রাষ্ট্রের (যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ) 
শাসনব্যবস্। বর্তমান পুস্তকের আলোচ্য বিঘয় | দৈবক্রমে যে দইটি রাষ্ট্রের 
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শাসনব্যবস্থ। পৃস্তকে আলোচনা করা হইযছে, সমাজব্যবস্থা, খ্ঁতিহ্য, সংস্কৃতি ও 

শাসনতন্র__সকলু দিক হইতেই উহ্াদের্ প্রকৃতি প্রায় বিপরীতধন্মী । যুক্ত- 
রাজ্য পুঁজিবাদা সমাজব্যবস্থাব স্তিকাগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, 
কিন্ত সোভিবেট ইঙনিরনকে সাম্যবাদী অমাজতাান্ত্রিক ব্যবস্থাব জন্মস্থান বলা 
যায় । কাজেই দুইদেশের শাননব্যবস্থাব' মব্যে থে প্রচুর বৈসাদৃশ্য থাকিবে 
তাহা বলাই বাহুল্য ; আবার কোন কোন ন্ঘিয়ে যে অন্ততঃ কিছুট। বাহ্যিক 
সাদৃশ্য নাই তাহ! নহে | পুস্তকে প্রয়োজনমত তুলনামূলক আলোচন। 

করিতে চে্া৷ করিয়াছি । কতটা সফল হইয়াছি তাহ! ছাত্র ও শিক্ষকসমেত 

পুস্তকটির পাঠকগোষ্ঠীর বিচার | পুস্তকটি মূলতঃ সান্মানিক স্বাতক শ্রেণীর 
ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য হিসাবে লিখিত হইলেও বিঘরটির আবেদন উক্ত সমাজের 
বাহিরেও বিদঞ্ধ সমাজের নিকটও আছে। পুস্তকটি যদি তাহারা উপযোগী 
মনে করেন তবেই আমাব ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও শ্রম সার্থক মনে কবিব। 
পৃস্তকটি প্রণয়নে প্রচনিত বছ গ্রন্থে সাহায্য লইতে হইয়াছে যাহার 

যথাস্থানে স্বীকৃতি জানান হইয়াছে | বর্তমান লেখক গ্রম্বকাবদের নিকট 

গ্রভীর খণ স্বীকাব করিতেছে । যতদূর সম্ভব পুস্তকের তথ্যগুলিতে সম- 
সাময়িক ( ৮1০ 0865) কবিবাব চেষ্টা করা হইযাছে। অবশ্য সাং- 
বিধানিক পরিবর্তন এতই গতিশীল যে কোন পুস্তককে সম্পূণ সমসাময়িক 
তথ্যসযূদ্ধ ( ৪০০ 086) দাবি কবা খুবই দুর, কেননা লেখা ও 
প্রকাশের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া যায় । 

বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিষয়ে যেখানে বাংলায় পুস্তক বচনা খুব সাম্পৃতিক কালেই শুরু হইয়াছে 
লেখককে যে একটি বিশেঘ বাধার সন্ুখীন হইতে হয় তাহা হইল উপযুক্ত 
পরিভাষার অভাব | যাহারা এই সব বিষয় ইংরাজীতে অধ্যযন ও আলো- 
চনা করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে বিঘযগত বিশেঘ ( 15010010891 ) শব্দগুলির 
সঠিক পবিভাঘ! চয়ন করা খুবই দৃঃসাধ্য | তবে বিভিন্ন লেখক বিঘযগুলি 

বাংলায় কিছুদিন ধরিয়। চচ্্ করিলে প্রযৌজনীয পবিভাঘা আপনা "সমাপনি 
ক্রমশঃ গড়িয়া ওঠে । কোন শব্দ প্রথম ব্যবহাবে হয়তো কিছুটা শর্তিকট 

লাগিতে পারে। কিন্তু পন: পুনঃ ব্যবহাবের ফলে চলিত হইয়া যায়। 
এইতাবেই পবিভাঘা গড়িয়া ওঠে । পুস্তকের আলোচ্য বিষয়েও এইভাবেই 

কিছু বিছু পরিভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে । যেখানে উপযুক্ত পরিভাঘা পাই 
নাই যতদূর সম্ভব অথ বজায রাধিয। নৃতন শব্দ প্রয়োগ করিয়।ছি এবং 
বন্ধনীতে ইংরাজী বিশেষ শব্দটি লিখিয়াছি যাহাতে পাঠকদের বুঝিতে অসুবিধা 
না হয়! শ্রতিকটু সংস্কৃতধেঁধ। শব্দ যথাসম্ভব বজ্জন করিয়াছি! পুস্তকাটিকে 
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বিশেষ করিযা সাম্মানিক শাতিক শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী করিবার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিবাছি | কিন্ত নিজ সাধ্োর সীমা সম্বন্ধে আমি বিশেঘ ভাবেই অবহিত । 
পরিহার কবার যথেষ্ট প্রবাস সত্বেও অবশ্যই' বছ ত্রুটি থাকিব গিয়া থাকিবে । 

সেজন্য পূব্বাহ্থেই পাঠকবৃন্দের নিকট ক্রটি স্বীকার কবিতেছি। সেগুলি 
আমাব গোচবে আনিলে খুবই কৃতজ্ঞ বোধ কবিব | তত্যন দুঃখের বিষয় 
পুস্তকটিতে কিছু কিছু মুদ্রণঘাটত ভুল রহিয়া গিয়াছে । সেগুলি সংশোধন 
করিযা শেঘেব দিকে একটি শুদ্ধিপত্র যুন্ত কবা হইল । 

পুস্তকটি রচনার ব্যাপারে অনেকেব কাছেই নানাভাবে সহায়ত। 

পাইয়াছি যাহা এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীবাব কবা কর্তব্য মনে করি । 

প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় বন্ধবব ও প্রাক্তন সহকন্মী কলিবাত৷ বিশ্ব- 

বিদ্যালযের বাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ও সুরেন্দ্রনাথ অধ্যাপক ডঃ স্থুবিমলু 
মুখোপাধ্যায়ের মাম । তিনিই পদ কত্ৃক এই পুত্তকটির পাগুলিপির 
সমীক্ষক ( 1২০৬1০৮/1) মনোনীত হন । তিনি তীহাব কর্তব্য অতীৰ 

নিষ্ঠা ও যদ্রেব সহিত পালন করিয়া বহু মূল্যবান উপদেশ ও মতামত 
ব্যক্ত কবিয়াছিলেন যে গুলির অধিকাশংই আমি গ্রহণ করিয়া বিশেষ 
উপকৃত হইযাছি। এজন্য তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । 

নু্দীঘ চলিশ বংসবেন অধ্যাপনা জীবনে বহু কৃতী ছাব্রের গভীর 

প্রীতি ও শ্রদ্ধা পাইবার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হইয়াছে | তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই পুস্থকটি প্রণয়নের ব্যাপারে নান্ভাবে সাহায্য করিয়া 

আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ কবিরাছেন | 'বঁড়িশা বিবেকানন্দ কলেজের 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীশ্নকুমার দাম শুধু যে পুস্তকটির একা বৃহৎ অংশের 
খসড়া সংশোধিত অনুলিপি ( ছি ০০9 ) করিয়া দিয়াছেন তাহাই 

নয়, অনেক সুচিন্তিত মন্তব্য করিযাও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন | 
তাঁহার নিকট লেখকের খণ অপরিমেয় | তাছাড়! উত্তরবঙ্গ বিশু বিদ্যালয়ের 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভ!গের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সমীরেন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্টরবিভ্ঞানেব রীডার ডঃ: বঙেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ 
ডঃ সুরত মুখোপাধ্যায প্রয়োজনীয় উপদেশ ও মস্তব্যাদি এবং প্রামাণিক 
গ্রস্থাদি সরববাহ করিয়া বিশেঘ সাহায্য করিয়াছেন | অধ্যপিক ডঃ অশোঁক- 
কমার মুখোপাধ্যায় বিটেনের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সন্গান্ধে তাছার সদ্যলব্ধ 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কিছু তথ্যমূলক প্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র 
সরবরাহ করিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন । সব্বশেঘে পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য পুস্তক পর্ধদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক শ্রীযুদ্ধ অবনী মিত্র মহাশয়ের 
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পুস্তকটি রচনার বিভিন্ন পধায়ে নানাভাবে অকুণ্ঠ সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিতর 
স্মরণ করি। মুদ্রণ ব্যাপারে এব্ম প্রেসের পরিচালক শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ 
মিত্রর কর্শনৈপুণ্যের জন্যই পুস্তকটি অতি অল্লসময়ের মধ্যে ছাপা সম্ভব 
হইয়াছে । সেজন্য তিনি ধন্যবাদাহ | 

অক্ষয় কুমার ঘোবাল 



সুচীপত্র 
অধ্যায় পৃষ্ঠা 

প্রথম অধ্যায় £ 1." 25 

ভূমিকা 

বিটিশ শাসনতত্বের ক্রমবিকাশের ধারা 1-3 ; বিটিশ 
শাসনতগ্রের ক্রমবিবর্তন 3-4 ; প্রথম যুগ- শাসনতম্্বের 
ভিতিস্থাপন 47 ; মহাপরিঘদ 7 ; ক্ষদ্র পরিঘদ' বা 
রাজসভা ?-10; পার্লামেন্টের উৎপত্তি 10-12 ; 

দ্বিতীয় যুগ- শাসনতন্ত্বের দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের যুগ 

12-14 ; তৃতীয় যুগ-_শাসনতন্ত্রের আধুনিকীকরণের 
যুগ 14-15 

ত্বিভীয় অধ্যায় : 16-" 40 

বর্তমান ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি ও চরিব্রগত 
বৈশিষ্ট্য 

ব্িটিশ শাসনতন্বের প্রকৃতি 16-18 ; শাসনতঘের 
বিষয়বস্ত্ 18-19; ব্রিটিশ শাসনতম্ত্রের উপাদানসমূহ 
19-23 ; কনভেনশনের প্রকারভেদ 23-26 ; আইন 

ও কনভেনসনের পার্থক্য 26: কনভেনসনগুলি 

নিব্বিচারে মানিয়া লওয়া হয় কেন? 26-30 ; 

বিটিশ শাসনতন্তবেরে প্রধান প্রধান চরিত্রগত 

বৈশিষ্ট্যসমূহ 30-39 : (1) অলিখিত চরিত্র 30-31 ; 
(2) নমনীয় চরিত্র 31-32; (3) এ্রতিহাসিক 

ধারাবাহিকত] ও বিবর্তনশীলতা 32-33 : (4) শাসন- 
তন্ত্রের তত্বগত ও বাস্তব রূপের মধ্যে পার্থক্য 
33--34 ; (5) পালামেণ্টের আইনগত সাব্বভৌমত্ব 
34736 5 (6) আইনের শাসন ও নিরপেক্ষতা 

36--38 2 (7) ব্রিটিশ শাসনতঘ্বের আরও দুইটি 
বৈশিষ্ট্য 38-39 



*06 

অধ্যায় পৃষ্ঠ 

তৃতীয় অধ্যায় : 41 69 
শীসন বিভাগ (1) 

রাজা বা রাণী ও বাজতন্্র_-আনুষ্ঠানিক শাসক 41 ; 
রাজ। বা রাণী ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য 41-46 

রাজার ক্ষমতাবলী 46-47 ; শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা 

47-48 ; আইন বিভাগীয় ক্ষমতা 48-50 ; বিচার 
বিভাগীয় ক্ষমতা 50-:51 , ধন্মীয় ক্ষমতা 51 ; সম্মান 
বিতরণ ক্ষমতা 52 : সিংহাসনের উত্তরাধিকার ও 

রাজার উপাধি 52--54 : রাজার বিশেষ সুযোগ সুবিধা, 

বৃত্তি, সম্পত্তি ইত্যাদি 54557; শাসনব্যবস্থায় রাজার 

নিজস্ব ভূমিক] ও স্থান 55-60 ; সম্মান ও খেতাব 

বিতরণ 6০-63 : রাজতন্ব টিকিয় থাকাব কারণ 
6:3-68 

চতুর্থ অধ্যায় : 70-111 

শাসন বিভাগ (2) 

* প্রিভি কাউন্সিল, মিনিষ্রি ও ক্যাবিনেট-_ প্রকৃতপক্ষে 

শাসক 70 ; প্রিভি কাউন্সিল__উৎপত্তি ও বিকাশ, 

সংগঠন, অধিবেশন 90-73 ; জুডিসিয়াল কমিটি 

32 মিনিষ্ী ও ক্যাবিনেট 73-97, ক্যাবিনোট- 

77-82 ;: ক্যাবিনেটের গঠন পদ্ধতি 82-84 ; 

ক্যাবিনেটের কাধ্যাবলী 8487 * ক্যাবিনেটের 
কাধ্যপদ্ধতি 87-88 ; ক্যাবিনেট কমিটি 8৪-90 ; 

ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূৃহ 2 (৫) রাজার 
অনুপস্থিতি 90 7; (2) আইনগত ভিত্তির অভাব 91 ; 
(3) পালামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সহিত ক্যাবিনেটের 

সঙ্গতি 91-92 ; (4) রাজনৈতিক সমধমিতা-- 

92--93 ; (5) একক ও যৌথ দায়িত্ব 93-.95 

(6) একতা ও সহমমিতা 95 ১ (9) গোপনীয়ত। 

9697 ; (8) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব 97-98: 

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা 98--102, “ক্যাবিনেট শাসন- 



অধ্যায় পৃষ্ঠা 

ব্যবস্থা* “প্রধানমন্ত্রী শামিত ব্যবস্থায় পরিণত হইবার 
দিকে প্রবণতা কতটা কাধ্যকরী? 102-105 : 

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সহিত ব্বিটিশ প্রধানমন্ত্রীর 
তুলনা-__106-109 ; ব্িটিশ ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা 
ও দলীয় রাজনীতি 109-111 

“পঞ্চম অধ্যায় £ 112--133 

শাসনবিভাগ 3) 

সরকারী শাসনযন্ত্ব ও আমলাশ্রেণী-স্থায়ী শাসক £ 
শাসন বিভাগের তিন অংশ 112-113 ; প্রশাসন- 
যন্ত্রের কাঠামো! 113-115 ; বিভিন্ন সরকারী দপ্তর £ 
অর্থদপ্তর বা ট্রেজারি 115-117 ; নৌদপ্তর 117 ; 
সমর দপ্তর 117 : বিমান দপ্তর 117: প্রতিরক্ষা 

দপ্তর 118 ; পররাষ্ী দপ্তর 118 ; ওপনিবেশিক 
ও কমনওয়েল্থ সম্পর্ক দপ্তর 118-119; স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
119-120 ; স্থায়ী কম্মচারীবুন্দ £ উৎপত্তি, সংগঠন, 
নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যার্দি 120--121 ; সিভিল সাভিসের 

সংগঠন £ (1) এড্মিনিষ্রেটিভ শ্রেণী 121-122 

(2) এক্সিকিউটিভ শ্রেণী 122-123 ; (3) করণিক 
শ্রেণী 123 ; (4) সব্বনিম্ন * শ্রেণীর কর্মচারী 
123-124 ; বিটিশ সিভিল সাভিসের আচরণবিধি 

124-125 ; মন্ত্রীমগ্ুলী ও সিভিল সাভিসের মধ্যে 

পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয় 125-130 ; 

সিভিল সাতিসের বিরুদ্ধে আমলাতান্ত্রিকতা। ও *নয়া 

স্বৈরাচারের অভিযোগ 130-133 

ষ্ঠ অধ্যায় : 134_-163 

আইন বিভাগ (1) £ পার্লামেণ্ট 
পার্লামেণ্টের এতিহাগিক বিবত্তন 134-139 ; 

পার্লামেণ্টের সংগঠন 139 ; লর্ডসভা 139--140 : 

পিয়ারেজ কি ? 140-141 ; কিভাবে পিয়ার কর! হয় ? 

141-142 ; লর্ভভার গঠন 142-144 ; সদুস্যগণের 
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অধ্যায় পৃষ্ঠা, 

বিশেঘ সুবিধা ও অক্ষমতা 145--146 : লর্ভসভার অধি- 
বেশন ও কাধ্যপদ্ধতি 146--148 : লর্ডসতার কাধ্যাবলী 

ও ক্ষমতা 148-149 ; বিচার বিভাগীয় কাধ্য 149 ; 
শাসনবিভাগ সংক্রান্ত কাধ্য 149-150 ; আইন প্রণয়ন 

সংক্রান্ত কাধ্য 150-152 : 1911 সালের পালামেণ্ট 

আইনের ধারাসমূহ 152--155 ; লর্ডসতার সংস্কার 
সমস্যা 155--158 ; লর্ডসভার সংস্কার সংক্রান্ত নানা 

প্রস্তাব 158-159 3 খ্বাইস কমিটি রিপোটি 159-160 : 
1948 সালের ব্রিদলীয সম্মেলন 161--162 

লগ্তম অধ্যায় : 164__186 
আইনবিভাগ (2) £ কমন্সসভা- সংগঠন ও কর্মমপদ্ধতি 

কমন্সসভার গঠন ও সংগঠন 164-:167 ; কমন্সসভাব 

বিশেষ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা 167-168 : 

স্পীকার 168--170 ; স্পীকারের ক্ষমতা ও কর্তব্য 
170-172 ; বিবিধ 172-174 : মাকিন স্পীকারের 
সহিত তুলনা 174 ; স্পীকার উপাধির তাৎপর্য 175, 
কমন্সনসতার অন্যান্য কন্মীবৃন্দ 175-176 ; কমন্স- 
সভার কাধ্যপদ্ছতি 176-177 ;: ক্লোজার 177-78 : 

গিলোর্টিন বা স্তরবিন্যস্ত ক্লোজার 178-179 : 
কমিটি ব্যবস্থা £ সভার বিভিন্ন প্রকারের কমিটি 
179--180 : (1) সমগ্রকক্ষের কমিটি 180 ; (2) স্থায়ী 

কমিটিসমূহ 180-182 ; (3) সিলেক্ট কমিটি 182--183 3 
(4) প্রাইভেট বিল কমিটি 183, যুগ্ম কমিটি 184 ; 
কমন্সসভার অধিবেশন 1 84-:185 

অষ্টম অধ্যায় : 187-_218. 

আইন বিভাগ (3) £ কমন্সসভা- ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী 

কমন্সসভার কার্যাবলী 187-188 £ আইন প্রণয়ন 

পদ্ধতি 188--189 ; পাবলিক বিল পাশ করার পদ্ধতি 
189-192 ; বেসরকারী পাবলিক বিল 192--193 3 

অর্থসংব্রষ্ঠত্ত বিল পাশ পদ্ধতি : (1) অর্থদণ্তর, 
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€2) সরকারী সংবদ্ধ তহবিল ; (3) আঘিক বৎসর ; 
(4) রাজত্ব ও ব্যয়বরাদের শ্রেণী বিভাগ, (5) 'ভোটঃ, 
(6) বাজেট, 193-200, অ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেন্টের 

কর্তৃত্বের স্বরূপ ও পরিমাণ 200-203 ; প্রাইভেট 
বিন 203-205 ; প্রতিসন্যাল অর্ডার বা শর্তীধীন 
আদেশ 205--207 ; অপিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়ন 
207-208 ; শাসন বিভাগের উপর পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব 
কমন্সসভার সহিত ক্যাবিনেটের সম্পক £ “ক্যাবিনেট 
একনায়কত্বের' প্রৰণতা কি বর্তমান ? উহার কারণ 

বিশ্লেষণ 209-214 ; বিরোধীপক্ষের ভূমিকা 214- 
216 ; প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকার, 

উহার তাৎপধ, সংসদীয় গণতন্্ কি গণভোটমূলক 
গণতন্ত্রে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে ? 216--218 

নবনদ অধ্যায়: 219--245. 

বিচার বিভাগ-_ত্রিটেনের বিচারব্যবস্থা 

বিটিশ আদালতসমূহের প্রধান প্রধান কর্তব্য 219- 
220 £ বিটেনের বিচারব্যবস্থার মূলনীতি ও বেশিষ্ট্য- 
সমূহ 220-226 ; আইনের অনুশাসন 226--229 3 
সমালোচনা £ আইনের অনুশাসন নীতির ব্যতিক্রম ও 
সীমাবদ্ধতা 229-234 ; আইনের অনুশাসন বনাম 
প্রশাসন বিভাগীয় আইন 234-23? ; বিচারব্যবস্থার 
সংগঠন বিন্যাস 237-239 ; ফৌজদারী আদালতের 

বিন্যাস 239-240 ; দেগুয়ানী আদালতের বিন্যাস 

241-243 ; ব্রিটেনে বিচারবিভাগের সাংগঠনিক 

কাঠামোর ছক 245 

দম অধ্যায় : 246---267 

ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা 

র'জনৈতিক দলের প্রকৃতি ও স্বরূপ 246-247 ; 
বিটেনের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা 
247-249 $ ব্রিটেনে ছিদলীয় ব্যবস্থা 249-254 ; 
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বিটেনের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার এতিহাসিক পরিক্রমা 
251-254 ; বিটিশ দলব্যবস্থার প্রকৃতি 254-256 ; 

বিটিশ ও মাকিন দলব্যবস্থার . তুলনা 256-260, 
সোতিয়েট প্রথার 'সহিত তুলনা 260 ; বিটেনে 
চাপস্থাষ্টিকারী গোঠীসমূহ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ 261--266 

একাদশ অধ্ঠায় £ 268--300 

ব্রিটেনে স্থানীয় শাসন 
স্থানীয় শাসনের উপযোগিতা 268-269 ; বিটিশ 

স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কয়েকাট বৈশিষ্ট্য 269-270 ; 

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থা 
সংস্কার 270-273 ; বিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার 

বর্তমান রূপরেখা 273-274 ; ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের 

স্থানীয় শাসনব্যবস্থ। কাঠামোর নক্সা 275 ; প্রশাসনিক 

কাউন্টি 275-277; কমিটি প্রথা 277-278 £ পৌরবরো। 

ও কাউন্টিবরো 278-279 ; পৌরবরোর শাসনসংস্থা 

219-280 ; প্যাবিশ এবং গ্রামীন ও পৌরজেলা 
280-282 ; কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত স্থানীয় শাসন 

প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক 282-289 ; লন মহানগরীর 

স্বানীর শাসনব্যবস্থা 286-290 ; সা অব লণ্ডন 290 ; 
সিটি অব লণ্তন কপোরেশন 290-293 ; বৃহত্তর লণ্ডন 

কাউন্সিল £93-294 ; বৃহত্তর লণ্ডন বরো৷ কাউন্সিল 
294-295 7 স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থব্যবস্থ। 

295-297 ; লগ্ডনের বাহিরে স্থানীয় শাসন কাঠামোর 

সংস্কারের সাম্পৃতিক প্রচেষ্টা 297-300 

দ্বা্ষশ অধ্যায় : 301- 304 

ব্রিটেন ও কমনওয়েল্থ 
বিটিশ সাম্রাজ্য ও কমনওয়েলথ 301 ; সায়াজ্যের 

অবলুপ্তি 301-302 ; কমনওয়েল্থের তাৎপষ ও 
উহার পরিবর্তন 3092-303 ; কমনওয়ে্থের সাম্পৃতিক 

ধারণ! 303 ; কমনওয়েল্থের তবিঘ্যৎ 303 
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সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র 
( ইউ, এস্, এস, আর ) 

প্রথম অধ্যায় 

উপক্রমণিকা 
সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্র ও অর্থনৈতিক 
কাঠামোর বিবর্তন 307--309 ; প্রাক বিপ্রুব যুগ 
309-310 ; অর্থনৈতিক অবস্থা :অনগ্রসর কৃঘি 310; 
অনুন্নত শিল্প ব্যবস্থা 310-312 ১ 1905 সালে ডুমা 
স্বাপন 312-313 ; প্রথম যুদ্ধ ও রশিয়া৷ 313-314 ; 
নভেম্বর বিপ্রুব 314-316 ; 1918 সালের প্রথম 
সংবিধান 316 

ঘ্বিভীয় অধ্যায় £ 
সোভিয়েট সংবিধান গঠনের ইতিবৃত্ত 

1918 সালের সংবিধান 318-320 * 1924 সালের 

সংবিধান 320-322 ; 1936 সালের সংবিধানের পট- 

ভূমিকা 323-326 

তৃতীয় অধ্যায় ঃ 
বর্তমান সোভিয়েট সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ 

(1) একটি সমাজতান্তিক রাষ্ট্রের সংবিধান 328- 
330 ১ (০) লিখিত ওদৃষ্পরিবর্তনীর 330-331 ; (3) 
যুক্তরাষ্্রীর চরিত্র 331-332 ; (4) গণতান্ত্রিক 
কেন্দ্রান্গতা 332, (6) নাগরিক অধিকার ও 

কত্তব্যের খতিয়ান 332-333 ; (6) একদলীয় ব্যবস্থা 
333-334 7; (6) প্রেসিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতি মওলী 
334-335 , (8) ক্ষমতা বিভাজন নীতির বজ্ঞন 
335-336 ; (9) বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্য 336 ; 

(10) নিব্্বাচনী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 336--341 

চতুর্থ অধ্যায় £ 

সোভিয়েট নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য 
(1) অধিকার ও কত্তব্য নিবিড়ভাবে জড়িত- 

পৃষ্ঠ 
3017-317 

318-327 

328-341 

342-369 
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342-343 ; (2) অনৈতিক অধিকারের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ 343 ; (3) ব্যক্তির অধিকার সমাষ্টর 
উন্নয়নের ভিতর সম্ভব হইয়াছে 343-344 ; (4) 
প্রতিটি অধিকার রক্ষার জন্য উপায়ের ব্যবস্থা 344- 
345 7 (5) সমাজ ও ব্যক্তির স্বার্থের সমন্বয় 345 ; 

(6) রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা 
345 ; (9) মৌলিক অধিকারসমূহ 345-346 ৫) 
কর্মের অধিকার 346 ; 0) বিশ্রাম ও অবসরের 
অধিকার 347 ; (3) পীড়িত বা অকর্মণ্য অবস্থায় ও 
বাধক্যে ভরণ-পৌোঘণের অধিকার 347; (4) শিক্ষার 
অধিকার 347-348 ; (5) নারীর সমানাধিকার 348- 

349 ১ (6) সাম্যের অধিকার 349 ; 0?) বিবেক ও 
ধর্মীয় স্বাধীনতা 349-359 ; (8) বাকৃ-স্বাধীনতা, জন 
সমাবেশ করিবার অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
350-351 ; 09) জঅমিতি ও সংগঠন করিবার 
অধিকার 351-352 ; (10) বিনা বিচারে আটক ন৷ 
হইবার অধিকার 352 : ৫1) বাসভবনের নিরাপত্তা 
ও পর্বালাপের গোপনীয়তা রক্ষার অণ্বকার 352- 
353; (12) রাজনৈতিক আশ্রয় পাইবার অধিকার 
353--354 ; প্রাপ্তবয়স্ক সাব্বজনীন ভোটাধিকার ও 
নিবর্বাচিত হইবার অধিকার 354 ; নাগরিকদের মৌলু 
কত্তব্যসমূহ 354-355 ; (ক) সংবিধান ও আইন 

মানিয়া চলার কর্তব্য 355; (খ) প্রজাতান্্িক 
সাধারণ সম্পত্তি রক্ষার কর্তব্য 355 ; (গ) সাব্বজনীন 
সামরিক কর্তব্য 356; (ধ) মাতৃভূমির প্রতিরক্ষা 
356 ; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েট ইউনিয়নে 
সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারসমূহের তুলনামূলক 
আলোচনা 357-360 

পঞ্চম অধ্যায় 2 361.-377 

সুপ্রীম সোভিয়েট 
গঠন 361 ; জাতিপুঞ্জের সোভিয়েট 361-363 2 
দুই কক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 363; ক্ষমতা ও 
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কাধ্যাবলী, 363-366 ; আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, কমিটি 
প্রথা 366--368 ; সোভিয়েট সাগবিধানিক ব্যবস্থায় 

সুপ্রীম সোভিয়েটেব স্থান নিরূপণ ও উহার ভূমিকা 
368--391 

ষষ্ঠ অধ্যাক্স £ 372--319 
প্রেসিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতিমগ্ডলী 

প্রেসিডিয়ামের বিশেঘত্ব_যৌথ রাষ্ট্রপ্রধান 392, 
প্রেসিডিযামের গঠন 372-373 : প্রেসিডিয়ামের 

ক্ষমতা ও কার্যাবলী 373-374 *: সোভিয়েট শাসন- 

ব্যবস্থায় প্রেসিডিয়ামের স্থান 375--377 : প্রেসি- 
ডিয়ামের সতাপতি 378 

জগ্তম অধ্যায় 2 380-_-388 

সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ 
উহার প্রকৃতি ও অন্যদেশের মন্ত্রিপরিষঘদের সহিত 
তুলনা 380; সুপ্রীম সোভিয়েট ও প্রেসিডিয়ামের 
সহিত সম্পর্ক 380-383 ; গঠন 383 * ইউনিয়ন মন্ি- 

পরিঘদের বর্তমান কাঠামো 384-385 ; সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিঘদের ক্ষমতা,ও কায্যাবলী 385- 
38? : মন্ত্রিপরিঘদের সভাপতি 387--388 

অষ্টম অধ্যায় £ 389-_402 
সোভিয়েট বিচারব্যবস্থা 

আইনের সোভিয়েট ধারণা 389--390 ; সোভিয়েট 

বিচারব্যবস্থার ইতিবৃত্ত 390 ; নূতন মংবিধানে বিচার- 
ব্যবস্থা 391; সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার কতিপয় 

বৈশিষ্ট্য 391-395 ; বিচারব্যবস্বার বিন্যাস 395-396 

আপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা 397-398 ; ইউনিয়ন 

রিপাব্রিকের সুপ্রীম কোর্ট 398; স্বয়ংশাসিত 
রিপাব্রিকের সুপ্রীম কোর্ট 398 ; আঞ্চলিক আদালত- 
সমূহ 398-399; জনতার আদালতসমূহ 399 ; 
প্রকিউরেটর-জেনারেল ও তাহার দপ্তর 399-401 ; 
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প্রকিউরেটর-জেনারেল ও তাহার দপ্তরের কার্যক্রম 

401--402 

নবম অধ্যায় £ 403--415 

সোভিয়েট যুক্তরাস্ীয় ব্যবস্থা কেন্দ্-অঙ্গরাজ্য সম্পর্ক 

ুক্তবাস্রীয ব্যবস্থার উৎপত্তি 403; সোভিয়েট যুক্ত" 
রাষ্্ীয় ব্যবস্থাব মূলগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য 403-406 ; 
(1) সংযোগী প্রজাতম্বগুলির সাব্বভৌমত্বেব স্বীকৃতি 
406-407 ১ (2) সংবিধানের চূড়ান্ত প্রাধান্যেব অভাব 

407-408 : 3) আদালতের সংবিধান ব্যাখ্যা করাব 

ক্ষমতাৰ অভাব 408 (সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির 
স্বকীযতা 408-409 ; (5) সংযোগী রাজ্যগুলির 

নিজস্ব সংবিধান 40০-410 ; 66) দ্বৈত নাগরিকতা 
410 ; (9) কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রে অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতি- 
নিবির উপস্থিতি 410 ; (8) যুভ্তনা্ীয় ব্যবস্থায় 
পাটির আধিপত্য 410 ; কেক্র ও মংযোগী প্রজাতন্ত্র 

গুলিব মধ্যে পারস্পরিক সম্পক ও উহার বৈশিষ্ট্য 
411-415 

দশম অধ্যায় £ 416--440 
সৌভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি 

সোভিয়েট ইউনিয়নে দলব্যবস্থাব বৈশিষ্ট্য পশ্চিমী 

গণতন্ত্র হইতে পার্থক্য 416--417 ; সংবিধানে স্বীকৃতি 
417-418 ; পার্টির সাংগঠনিক নীতিসমূহ £ কঠোর 
নিয়মশৃঙ্খলা ও মতাদশগত এ্ক্য 419-420 ; গণ- 
তান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা 420-421 : পার্টি সংগঠনে 

আভ্যন্তরীণ গণতান্তিক প্রক্রিয়া 421-423 3 কমিউনিষ্ট 
পার্টির সভ্যগোর্ঠী 423 -425 ; অদস্যদের কত্তব্য ও 

দায়িত্ব 425-426 , আত্ব সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ 

426-427 $ কমিউনিষ্ট পাটির শাখাসংস্থাসমূহ 427 ; 
(1) লিটু অক্টোব্রিষ্টস্ ( 7.1006 ০0০6০011519 ), ইয়ং 
পায়োনিয়ারস , কমসোমল (80295910019) 427-429 2 
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অধ্যায় পৃষ্ঠা 

পাটির দুইটি সমর্থক ও সহায়ক সংস্থা 429 ; 
কমিউনিষ্ট পাটির সংগঠন বিন্যাস 430-432 ; বিশেঘ 
উদ্দেশ্যে নিয়োজিত পাটির কয়েকটি সংস্থা 432- 

43? ঃ কমিউনিষ্ট পাটি ও সরকার 437-440 

একাদশ অধ্যায় 2 441-:452 

সোভিয়েট অঞ্চলিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা 

কুশিয়ার স্বানীর শাসনব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন 441: 

বিগ্রবোত্তর যুগে আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামোর 
পুনবিন্যাস 441-442; বর্তমান রুশিয়ার স্থানীয় 
শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি ও বিশেধত্ব 442--443 ; স্থানীয় 
সোভিয়েটগুলির কাধ্যাবলী ও ক্ষমতা 444 ; স্থানীয় 
সোভিয়েটগুলির সাংগঠনিক আকৃতি 444-447 
স্থানীয় শাসনসংস্থার স্থায়ী কন্মচারীবৃন্দ 447-448 ; 
স্থানীয় শাসনসংস্থার স্থায়ী কমিটি 448-449 ; স্বানীয় 
সোভিয়েট সদস্য 449-450 ; সোভিয়েট স্থানীয় 

শাসনব্যবস্থার বেশিষ্ট্য 450-451 





প্রথম অধ্যায় 

ভামিকা 
( 1700007800805 ) 

ব্রিটিশ শ।সনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ধার! : 
একাটি দেশ বা বাঞ্টেব শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় কতকগুলি নিয়মকানুনের 

সমষ্ট্র যাহা সবকাবের কর্মকীগুকে নিষন্ত্রিত কবে, সরকাবের সঙ্গে নাগবিক- 
দেব সম্পর্ক নিরূপণ কবে, নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পৃণবিকাশেব জন্য 
প্রযোজনীয মৌল অবিকাবপমূহ নিণব করে ইত্যাদি। এক কথায় বলিতে 
গেলে শাসনতন্ত্র একটি রাষ্টেব নিজস্ব সত্তা, উহার প্রকৃতিও বিশেষ লক্ষ্য- 
বস্তব বহিঃপ্রকাশ। বিতিন্ন দেশেব শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা কবিলে তাহাদের 
বিশে বিশেষ প্রকৃতি প্রতিভাত হইবে। যেমন তারতের শাসনতন্ত্রে একটি 
গশতান্ত্রিক সমাজবাদী কল্যাণব্রতী রা প্রতিষ্ঠার ইঙ্ছিত পাওয়া যায়, মাকিম 
যুক্রবাষ্টেব বা ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যেব শাসনতন্ত্রে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিফলন 
দেখা যায়। আবাব সোভিয়ো খুক্তনাষ্টেব সংবিবানে একটি শোঘণমুক্ত 
সাম্যবাদী সমাজ গঠনের প্রধাস লক্ষ্য কব! যাব। ইহার অথথ এই নষ যে 
শাসনতন্ব শুব সুপবিকপ্পিতভাবে প্রণবনেব ভুলেই উদ্ভূত হর। যাহাদের 
লিখিত শাসনতন্ত্র বল! হয় সেগুলি অবশ্য সংবিধান বচনাকারী গণপরিঘদ 
কর্তৃক গৃহীত হয়। আবার কোথা'ও কোথাও কতকগুলি মূলত আইনের 
(3851০ 18%/5) ভিত্তিতে গড়িয়া ওগেে। আবাব যুক্তরাজ্যের মত শাসনতন্ত্র 

যাহাকে অলিখিত আখ্যা দেওয়া হয়, অলিখিত স্বতঃস্ফৃত্ত প্রথা ও কীতি" 
নীতিবই প্রাধান্য, যদিও তাহাতে'ও লিখিত আইন বা দলিল, বিচারকের 
বাষ প্রভৃতিও শাসনতন্তবেব গুকত্পূণ অংশ বলিবা বিবেচিত হইয়া থাকে। 
আবার মাকিন যুক্তরাষ্টের মত তখাকখিত লিখিত খাপনতন্ত্রেও যে অলিখিত 
নিয়ম একেবারে নাই তাহা নহে। লিখিত ধারাগুলি কালক্রমে পারি- 

পাশবিক অবস্থার পরিবর্তনে অপ্রাসঙ্গিক ও অধহীন হইয়া পড়ে যদি না 
নৃতন নৃতন প্রথার প্রভাবে সেগুলির পরিবন্তিত পবিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য 
বিধান হয়। কাজেই তথাকথিত লিখিত শাসনতন্ত্র অলিখিত প্রথার 

স্কান কম গুরুত্বপর্ণ নয়। বস্ততঃ লিখিত ও অলিখিত এই দুই শ্রেণীতে 
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শাসনতম্েব বিভাজন অর্থহীন। প্রতিটি শাসনতত্ত্রেইে লিখিত ও অলিখিত 

দই প্রকারের নিয়মই কাধ্যকরী। দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য গুণগর্ত নয়, 
শুধ পরিমাণগত। যে শাসনতত্ত্রে অলিখিত নিয়মের প্রাধান্য বেশী এবং 
যাহা মুখ্যতঃ স্বতঃস্ফূর্ত বিবর্তনেব ফলে উদ্ভূত তাহাকে অলিখিত বলা 
হয়। আর যে শাসনতন্ত্র চিন্তা ও আলোচনার পর কতকগুলি ধারায় 
লিপিবদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ করে কিন্ত পরে অলিখিত নিয়মের মাধ্যমে 

প্রসাব পায তাহাকে লিখিত বলা হয। এখানে লিখিত অংশেন গুরুত্ব 

তুলনামলকতাবে অলিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা অবিকতদদ কিন্তু দুই 

শ্রেণীর শাসনতন্বেই লিখিত ও অলিখিত নীতির মিশ্র সমাবেশ বা সহা- 
বস্থান অপবিহাধ্য। তাহাব কারণ ঘে কোন সভ্যজাতি প্রগতিশীল, 
স্বাণ নছে। মানবসভ্যতা অব্যাহত ধাবায অগ্রসর হইতেছে এবং প্রতিটি 
সভ্য জাতিকেই তাহাব গহিত পা মিলাইযা চলিতে হয, নতুবা তাহাকে 
জীবন সংগ্রামে পিছাইযা পড়িতে হইবে। জাতির কন্মপ্রচে্টা বাষ্রেব 
মাধ্যমেই প্রধানত সাবিত হয়, বিশেঘতঃ বর্তমান বশে । শাসনতন্ত্রকেই 

রাষ্ট্রের ক্রিযাকলাপেব যন্ত্র বলা চলে। সুতরাং জাতিন প্রর্থতির সঙ্গে সঙ্গে 

শাঁসনতন্ত্রেন যগোপযোগী পবিবর্তন বা সামঞ্জস্য বিধান একান্ত প্রযোজন। 
দৃষ্টান্ত স্ববূপ বলা যান মাকিন যুক্তবাষ্রেব সংবিধান যখন গৃহীত হইয়াছিল 

তখন বোডার গাড়ীব যুগ ছিল, সেই সংবিধান আজিকাৰ জেটবিমান যুগে 
একেবাবেই *অচল। সেই সংবিধানের ধারাগুলি আজও বহাল থাকিলেও 
সেগুলির নৃতন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, শব্দে নুতন অর্থ আরোপ করা 

হইয়াছে, যাহাতে তাহার! বর্তমান সমাজের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। অনেক 

সময় এই পদ্ধতিতে পবিবন্তন সন্ভব না হইলে সংবিধানে লিখিত পরি- 

বর্তনেব পদ্ধতির মাব্যমে ধারাগুলিন পরিবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু 
এ পদ্ধতি আযাস "ও সমবসাধ্য অধিকাংশ পবিবর্তনই আসিয়াছে নৃতন 

নৃতন প্রথা উদ্ভব বা বিচারকদেব ব্যাখ্যার মাধ্যমে। প্রতিটি লিখিত 

সংবিধানই' প্রবানতঃ এই ভাবেই যুগেব প্রযোদনে পবিবন্তিত ও পবিবদ্ধিত 
হইয়া থাকে। যেহেতু ব্রিটেনে এইকপ কোন লিখিত সংবিধান নাই 

সেখানে মুখ্যতঃ এইভাবেই, যেন অনেকটা স্বতঃস্ফর্তভাবেই এবং লোকুকব 

অজ্ঞাতসারেই শাসনতন্ত্রের পবিবর্তন হইযাছে। মূলতঃ পরিবর্তনে ধাবাট 
উত্তধ ক্ষেত্রেই এক, যদিও বাহ্যতঃ কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়| বিটেনে 

গুরুতর পরিবর্তন লিখিত আইনে সাহায্যে খুব কমই হইয়াছে প্রথাগত 
পরিবর্তনের তুলনায়। বাহ্যতঃ দেখিলে বিগত সাতি শতাব্দী ধরিয়া বিটিশ 

শাসনত্তন্ত্রেরে বিশেষ কোন পবিবন্তনই হয় নাই মনে হইবে, শাসনতঙ্ের 
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প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান (10506501075 ) বা আবশ্যিক অঙ্গ-_যেমন বাজতন্ব, 

হাউস্ অব কমন্স ও হাউস্ অব লর্ড লইয়া পালামেণ্ট, প্রিতিকাউন্সিল, 
ক্যাবিনেট, বিচারসংস্থা প্রভৃতি অব্যাহতভাবে চালু আছে মনে হইবে, 

কিন্ত বিশেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং পার- 
স্পরিক সম্পর্কের আমূল পবিবর্তন হইয়াছে এবং সেটা যেন লোকচক্ষুর 
অন্তরালেই হইয়া গিয়াছে! ব্রিটিশ শাসনতম্বেব বৈশিষ্ট্য এইখানেই । 
মুবোপের অন্যান্য দেশে যথা ফাঁন্স, জার্মানী, ইটালি, কুশিয়া প্রভৃতি 
দেশে রাষ্ট্রবিপ্রবের ফলে পৃব্রের শাসনতন্ত্র নাকচ করিয়া একাধিকবার নৃতন 
শাঁসনতন্র বচিত হইয়াছে, সুতবাং অনেক বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত হইয়াছে, অর্থবা সম্পূর্ণ নৃতন রূপ পবিগ্রহ কনিবাছে, কিন্ত ব্রিটিশ 
শাসনতন্ত্র ব্যুগ ধবিয়া একটানা ভাবে ক্রমবিকাশের পথ ধবিযা চলিযাছে, 

একমাত্র সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভার্গ কযেক বংসবরের ভ্রন্য ছাডা* তাহার 

যাত্রাপথে কোন ছেদ দেখা যায় নাই। এই শাসনতন্ত্রের উদ্ভব ও ক্রম- 

বিকাশকে অনেকটা উদ্ভিদ বা প্রাণীজগতের বিবস্তনের সঙ্গে তুলনা করা 
যাইতে পারে। একটি প্রাণী যেমন শৈশব অবস্থা হইতে স্বাভানিক ভাবেই 
বাড়িযা ওঠে এবং তাহার শৈশবের ও পবিণত বযসেব প্রতিকৃতিব মধ্যে 

পার্থক্য থাকিলেও মৌলিক সাদৃশ্য দেখা যার, বিটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ও 

সেকথা বল্রা চলে। আুতবাং ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বত্তমান প্রকৃতি ও স্বরূপ 
বঝিতে হইলে তাহার এতিহাসিক ক্রমবিকাশের পটভূমি জানা একান্ত 
প্রযোজন। এখন আমরা সে বিঘষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। 

ভ্রিটিশ শাসনভন্ত্রের ক্রমবিবর্তন : 

বর্তমান বিটিশ শাসনব্যবস্থার বিবর্তনেব ইতিহাস আলোচনার সুবিধার 

জন্য আমবা উহাকে মোটামুটিভাবে তিনটি যুগে ভাগ কবিতে পাবি। প্রথম 

যূর্গ_ এক্গল্, স্যাক্সন, জুট প্রভৃতি যুবোপীয উপজাতিগুলির অভিযান হইতে 

1485 খষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ; দ্বিতীয় বৃগ_1485 হইতে 1689 খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত 

এবং তৃতীয় যুগ-_1689 খৃষ্টাব্দ হইতে বর্তমান অময় পধ্যন্ত। প্রথম 

যুগকে শাসনতন্পেব তিত্িস্থাপনেব যুগ বলা যায়, দ্বিতীয়কে শাসনতন্ত্র স্থুদৃঢ়- 
এস পা অপ পা 

* এই সময়টি হইল যে বার বৎসর (1649--1690) অলিভার ক্রমওয়েল ইংল্যাওকে 

মাঁধারণতন্ত্র ( 0০200550591, ) ঘোষণা করিয়া একটি নুতন সংবিধান চালু করিয! নিজে 

উহার রাষ্ট্রপতি (০5০6০: ) অধিষ্ঠিত থাকেন এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রিচার্ড 

ক্রমওয়েল দুই বদর এ পর্দে অধিষ্ঠিত থাকেন । 1660 লনে রিচার্ড পদত্যাগ করিলে রাজ- 

তন্ত্রের পুনরানয়ন হয়। 
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ভাবে গড়িরা তোলার যুগ বলা যায় এবং তৃতীয় যুগকে ক্রটামুক্ত করিয়া 
আধনিকীকরণের যুগ বলা যাঁয়। আমরা যদিও এই তৃতীয় বা “বর্তমান 
যুগের সহিতই মৃখ্যতঃ সংশ্রিষ্ট তবুও আগের দূই যুগের ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত 

আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাহার কারণ পৃব্রেই বলা হইয়াছে। 

প্রথম যুগ-_শাসনতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপন : 
বিটেনেব ইতিহাসের প্রত্যঘে আমরা দেখিতে পাই ব্রিটেনে মুরোপ 

হইতে আগত কয়েকটি পরস্পর বিবদমান সেল্টিক (0910০ ) উপজাতি 
বাস কবিত। ইহাদের এক একজন পৃথক উপজাতীয় নেতা ছিল। এছাড়া 
তাহাদেব রাজনৈতিক সংগঠনের বিশেঘ কিছুই জানা যায় না। খুঃ পৃৰ্ৰ 

54 অব্দে রোম হইতে জলিয়াস সীজার গ্যল জযের পর ইংলিশ চ্যানেল 

অতিক্রম কবিয়া ইহাদের পরাভূত করিয়। ব্রিটেন অধিকাব করেন ও উহাকে 

বোমক সামীজ্যতুক্ত কবেন। অবশ্য তাহাদের আধিপত্য স্কটল্যা্ড, ওয়েলস 

ও আয়ালাও ছাড়া বিটেনেব বাকী অংশে নিবদ্ধ ছিল। রোম্যানরা যদিও 

তাহাদের প্রায় চাব শতাব্দীব্যাপী শাসনকালে বছ নগবের পত্তন, বহু সড়ক 

নিন্নাণ 'ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি স্থাপন করিযাছিল তাহাবা এখানে উপনিবেশ 

স্থাপণ কবে নাই এবং পঞ্চম শতাব্দী প্রথমভাগে যখন তাহাবা এ দেশ 

ছাঁড়িরা চলিবা যায এখানকার অধিবাসীদেব রাজনৈতিক, সামাজিক বা 

সাংস্কৃতিক ভ্বীবনে বিশেষ কোন প্রভাব রাখিয়া যায় নাই। বর্তমান বিটিশ 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসূমূহেব উপর বোম্যান বা দ্বীপস্থ আদিবাসী সেল্ট, 
আইবিশ বা বেলুন উপজগাতিদেব প্রভাব প্রাব নাই বলিলেই চলে , বরং 

দীর্ঘকাল বৈদেশিক শাসনের পর এখানকাব আদিম উপজাতিগুলি দূক্বল ও 
পঙ্গু হইয! পড়ে এবং ইহার অব্যবহিত পরে যখন উত্তব সাগরের অপর 
পাব হইতে এক্গলস্, ডেনস, স্যাক্সন ও জট প্রভৃতি যুদ্ধবাজ জাতি আসিয়া 

নিটেনেৰ উপব ঝাপাইয়া পড়ে তাহারা প্রতিরোধ কবিতে সমর্থ হয নাই। 
ফলে এসব উপজাতিগুলিকে পশ্চিমদিকে ভাঁডাইধা দেয় এবং ইংল্যাণ্ডের 

বিস্তীণ অঞ্চলে নিজেদেব বসতি স্থাপন কবে। প্রথমে তাহাবা সাতটি 

বাজব্ব স্থাপন কবে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক নেতার অবীনে। ইছাবা হই'ল 

যথাক্রমে ইষ্ট এক্গলিয়া, মগিযা, নরদান্বিয়া, কেণ্ট, সাসেক্স, এসেক্স ও ওয়ে- 

সেক্স। কিছুদিন অন্তঃসংঘর্ধের ফলে শেষ পধ্যন্ত ইহাদের সংখা প্রথমে 

তিনটি পরে দুইটিতে দাড়ায়। শেঘ পধ্যন্ত একটি রাজত্ব ওয়েখেক্স অপর 
সকলকে গ্রাস করিয়া একাধিপত্য স্বাপন করে এবং নবম শতাব্দী বরাবর 

এইভাবে একটি ইংরাজ জাতির পত্তন হয়। অবশ্য অপর উপজাতিগুলির 
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অস্তিত্ব বিলোপ হয় মাই, তাহারা একজন রাজার অধীনে এক একজন 

অধিনায়কের (আল* ) কর্তৃত্বাধীন তাবেদার উপরাজ্যে পরিণত হয়। এই- 

গুলিই পরে স্বানীয় স্বায়ত্বশাসনের অঙ্গ শায়ারে বূপান্তরিত হয়। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় বর্তমান ব্রিটিশ শাসনতম্বের অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে 

( [05110511909 ) প্রথম উদ্ভব (17801609 )* এই সময়েই হয়-যেমন রাজ- 
তন্ব, মন্ত্রিসংসদ, পালামেন্ট, আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা (19০91 0০611107611) 
ইত্যাদি। অবশ্য তখন এগুলির আকার খুবই অস্পষ্ট । স্যাক্সন রাজাব 
ক্ষমত৷ সুনিদ্দিষ্ট ছিল না, মুখ্যতঃ তিনি যুদ্ধের সময প্রজাদের অধিনায়কত্ব 
করিতেন! অন্য সময় ক্ষমত। তাহার আপন ব্যক্তিত্বের উপর নিতর করিত। 
রাজার উত্তরাধিকার সাধারগতঃ বংশগত ছিল, কিন্ত উইটান (৬/1190) ইচ্ছা 

করিলে রাজার জ্যেষ্ঠপূত্রকে রাজা না করিয়া অন্যকে করিতে পারিত। 
রাজা উইটানের জন্মতি লইয়া! আইন করিতেন। রাজা চাচ্চের সম্মেলনেও 

পৌরোহিত্য করিতেন। 
নবম ও দশম শতাব্দী নাগাদ উইটান বা উইটানাগেমট (৬/11210 ০01 

109188৩1000) বা বিজ্ঞজনের সভা! (0০911011 ০? ৮/1$5 13517) শাসনকার্ধয 

পরিচালনায় রাজার সহকাবী এবং অনেক ব্যাপারে তাহার নিয়ন্ত্রক ছিল। 
ইহার সংগঠন ও ক্ষমতা সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায না। সাধা- 
রণতঃ রাজপরিবারের প্রধান রাজপুরুঘবৃন্দ, বিশপ, শায়রের অল্ডারম্যান 
ও রাজার মনোনীত রাজ্যের নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞজনদের লইয়া ইহা গঠিত 
হইত। রাজাই ইহার সভাপতিত্ব করিতেনু। ইহার ক্ষমতাও বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন রকমের হইত। সাধারণতঃ আইন প্রণয়ন, করধাধ্য “করা, 

সৈন্যনিয়োগ, যুদ্ধশান্তি বিঘয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চাচ্চ সংক্রান্ত কাধ্য, কোন 

কোন সময়ে প্রধান বিচারালয়বূপে কাধ্য করা ইত্যাদি ইহার আওতায় 
পড়িত। সুতরাং দেখা যায় ইহার কাধ্যাবলী খুবই ব্যাপক ছিল এবং 
একাধারে প্রশাসনিক ( 20910850616 ) , আইন প্রণয়ন ( 1.65151861৬6 ) 

ও বিচারবিঘয়ক সব্বক্ষেত্রেই বিস্তীর্ণ ছিল। যেহেতু রাজকার্ধয পরি- 
চালনায় রাজাকে ইহার পরামর্শ লইতে হইত স্যাক্সন রাজার স্বেচ্ছাচাবী 
নিরক্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন নাই। বর্তমান যুগের নিয়ম- 
তান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ( 0011911001101091 70918879)5 ) উন্মেঘ এখানেই দেখা 

যাঁয় এবং উইটানের মধ্যে আমরা বর্তমান পার্লামেণ্টের অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি 

দেখিতে পাই, যদিও ইহ] প্রতিনিধিমূলক ছিল না। এংলো স্যাক্সনযুগে 

* আল” হইল «*অলডারম্যানের”' ( 41051270215) এর পূর্ববহ্থরি । 
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বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তরে বিন্যস্ত, টাউনশিপ, হানড্রেড, শায়ার প্রভৃতি স্থানীয় 
স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে যাহাকে বর্তমান যুগের রাজনৈতিক 
বিকেন্রীকরণ 0১০1101০91 ৫০/০1/0191) প্রথাব ভিত্তি বলা চলে। হানড্রেড 

ও শাযারে প্রতিনিধিমূলক সংস্থা প্রথম প্রত্তন দেখা যায়। ব্রিটিশ দ্বীপ- 
পুঞ্জেব ইতিহাসে এই যুগেই ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রথম 
পত্তন হয় বল্ যায়। বর্তমান ব্রিটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে “এংলো- 

স্যাক্সন' বলিযা অভিহিত কবা হয় বটে, কিন্ত বস্তৃত;ঃ ইহা একটি মিশ্র 
সংস্কৃতি এবং বর্তমান যুগ্গের ইংবাজ ব! ব্রিটিশজাতি সেল্টিক, স্যাক্সন, 
নম্যান প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতির সংমিশ্রণে গডিষা উঠিয়াছে। 

এরপব বিটেনে আসিল নশ্্যান-এঞ্জেভিন যুর্গ। স্যাক্সন ,রাজাদেব শাসন 
কাঠামোব বনিয়াদ শক্ত হয নাই, তাহার কারণ আঞ্চলিক শাসকবা শক্তিশালী 

ছিলেন। ইহাদের দব্বল্তার ্যোর্গ লইযা দিনেমার (7099115]।) উপ- 
জাতির] ইংল্যাও আক্রমর্ণ করিয়া বাজ্যেব অধিকাংশ জয় কবিয়া লয় এবং 

দিনেমাব নাজ্য স্বাপন কবে। কিন্তু ইহা স্বল্লকাল স্থাধী হয়। ক্রমাগত 

সংঘ, হানাহানি ও রক্তপাতের পর স্যাক্সন রাজ্য পুনঃপ্রতিষটিত হয়। 
ইহার অল্পকাল পবেই 1066 খুঃ অব্দে এডোযাড দি কনফেসবের (80810 

(059 001006950::) মৃত্যুর পব নম্যাপ্তির শক্তিশালী বিজয়ী উইলিয়মের 
(9/110120) 019 0০017006101) আক্রমণে মুখে দব্বল স্যাক্সন রাজা হ্যারল্ড 

(88:01) নতি স্বীকাব কবিতে বাধ্য হইলেন এবং এই সময় হইতে ব্রিটিশ 

শাসনতন্ত্ে ক্রমবিকাঁশে একটি নৃতন যুগ শুরু হইল। উইলিযাম ইতিপূর্বে 
তাহার নম্যাগ্ডিন জমিদাবিতেই বাজনৈতিক প্রতিভা ও সুদক্ষ প্রশাসন 

ক্ষমতাঁৰ পবিচয় দিযাছিলেন। বিজিত রাজ্যের বিস্তীণ ক্ষেত্রে এই প্রতিভাব 

স্ফ্রণের আবও ন্ুযোগ পাইলেন। বিটেনেব শাসনব্যবস্থা তাহার দুইটি 
প্রধান অবদান হইল বাজাব কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা পত্তন ও জনগণের সদিচ্ছি। 
অজ্জনেব প্রযধাস। প্রথমটির জন্য তিনি রাজ্যেব সমস্ত জমি তাবেদার 

অন্চবদের মধ্যে সামন্তপ্রথার ভিত্তিতে অর্ধাৎ বাজার প্রতি আনুগত্য ও 
যুদ্ধের সময় সৈন্য সরবরাহে ভিত্তিতে, বিতরণ করিলেন। দ্বিতীয়টির 
জন্য তিনি জনগণকে তাহাদের প্রাচীন আইনকানুন, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান- 
সম্হ [জায রাখিতে দিলেন, অবশ্য নিজের কৃ ত্ব রক্ষার প্রয়োজন সাপেক্ষে । 
নিজের নিরঙ্কৃশক্ষমতা বহাল কবিবার জন্য তিনি নিজেকে চাচ্চেরও 
প্রধান হিসাবে ঘোঘণা করিলেন। এখানেই বিটেনের রা সমঘিত চার্চ 
(95080119160 €01)0101, ) এব উৎপত্তি বলা ষায়। উইলিয়াম ও তাহার 

উত্তরপুরুধবা বাজনৈতিক দিক হইতে আর একটি গুরুতপর্ণ প্রথার প্রবর্তন 
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করিলেন। সেটি হইল কাউন্টিতে ভ্রাম্যমান বিচারকদের বিবাদ নিষ্পত্তি 
ও বিচাবকার্ধ্য করিয়া ঘোরার পদ্ধতি। বিচারকবা কতকগুলি নিদ্দিষ্ট 
প্রথাগত নীতি অনুসারে বিচারকাধ্য করিতেন, যেগুলি হইতে ব্িটেনের 
কমন ল"এর (00910107010 18) স্থষ্টি হয যাহাকে ব্াটিশ জনগণের ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার উৎস বলা যায়। 

নর্মযান রাজারা আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থাৰ উপরও নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার 
কবিলেন। শায়াবগুলির প্রধান শেরিফদের ক্ষমত। বৃদ্ধি কবিষা ও তাহাদের 
নিয়োগ ও ববখাস্ত ক্ষমতার মাধ্যমে সম্পূণ নিজেদেব অধীনস্থ কম্মচারীতে 
বূপান্তবিত করিলেন। এককথায় বল! যার, উইলিযাম ও অন্যান্য নম্যান 

এঞ্জেভিন বাজাদের মধ্যে ম্লামবা আগের যুগের নিবঙ্কশ ক্ষমতার অধিকারী 
'রাজার' প্রতিফলন দেখিতে পাই। 

অহা পরিষদ € ৯20হহাা। 0:0001]107) ) 2 

নিজের হাতে প্রচুব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত কব সত্বেও উইলিয়াম ও তাহার 
উত্তবপুকঘ রাজাবা৷ রাজকাধ্য পবিচালনাব ব্যাপাবে 11400) 0০0101300 
বা মহ। পবিঘদ নামে একটি সভার প্রবস্তন কবেন। এই পরিঘদটি 
স্যাক্সন. বাদাদের উইটানেবই নূতন সংস্করণ বলা যায়। অবশ্য ইছাতে 
বাজাব প্রাধান্য অতিবিভ্ত প্রকট ছিল যেহেতু ইহাব সভ্যগণ্ণ সকলেই রাজার 
তাবেদাব ভূম্বামী, তাহা প্রতি আনুগত্যই যাদের সব্বপ্রবান কর্তব্য ছিল। 
বাজ্যেব নেতৃস্থানীন সন্তরান্ত লোকদের, যেমন উচ্চ* শ্রেণীব যাজক ( &0া। 
819110709, 8315110193 870 £৯00০965 ) ও : উচ্চবর্গেব ভক্বামী (49803, 

(10981092100 100181)0511)--এদেব লইযাই পবিঘদটি গঠিত হইত। 

জনপ্রতিনিধিদেব কোন স্থান ছিল না। ইহাব কাধ্যাবলী খুবই ব্যাপক 
ছিল, প্রণাসনিক ব্যাপাবে, আইনবচনা ও কর বসান বিঘষে পরামর্শদান, 

সব্বোচ্চ আদালত হিসাবে কার্ধয করা ইত্যাদি। ইহাকে পনের যুগের 
অনেক বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যথা, পালামেন্ট, প্রিভি কাউন্সিল, ক্যাবিনেট 

ও হাইকোটের বিভিন্ন বিভার্গেন উৎস বল! চলে। 

ক্ষুদ্র পরিষদ বা রাজমতা €( 08119 76615 ০07 1116 ০1091] (08170081 ) 

মহা পরিঘদ বা [21000 ০০017011101) হইতে আর একটি ছোট পরিঘদ 
জন্মগ্রহণ করে। ইহা ক্ষুদ্র পরিঘদ (08:18 [২০815) বলিয়া অভিহিত হয়। 

মহা পরিঘদেব অধিবেশনের অন্তর্বভ্ী কালে ইহা রাজকাধ্য পবিচালনায় 
রাজাকে পরামর্শ দিত। (08210211810, 9055810, 01190081101 
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ও রাজ পরিরারেব অন্যান্য কর্মচারীদের লইয়া সাধারণতঃ ইহা গঠিত হইত ॥ 
প্রশাসনের নীতি নির্ধারণ, অর্থসংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি গুরুতর ব্যাপারগুলি 

মহা পরিঘদেব বিবেচনাৰ জন্য রাখা হইত। এই সভা সাধারণতঃ দৈনন্দিন 

কম গুরুত্বপূর্ণ বিঘষে পরামশ দিত। তবে কোন্ বিষয় কোন্ পরিঘদের 
নিকট উপস্থাপিত হইবে বা জাদৌ হইবে কিনা এবং হইলেও কোন পৰি- 
ঘদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে কিনা সবই সম্পূণ রাজার মভ্জির উপর 
নিতর কবিত। স্যাক্সন আমলেব উইটানের মত রাজাব ক্ষমতা খব্ব করার 

কোন অধিকাব ইহাদেব ছিল না। তবে বুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির ন্যায় গুরুতর 

ব্যাপারে বাজা এই দইটির কোন না কোন সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। 

পববত্তীকালে এই প্রথা আবও গুরুত্প্ণ কাপ নের। এ সমযে এই সব 

প্রশে কোন স্রনিদ্দিষ্ট ব্যবস্থা গডিয়া ওঠে নাই। রাজা নিজের ও রাজ- 

পুরুঘদেব সুবিবামত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন | মহা বা ক্ষুদ্র গরিঘদের 
পবামর্শ গ্রহণ কবিতেও রাজ বাধ্য ছিলেন না; আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তন 

ব্যাপাবে বা কবধার্ধয করাব ব্যাপারে বা রাজার নিজস্ব ভূমির খাজনা বাধ্য 
করার ব্যাপাবে বা বিচার কাধ্যেব ব্যাপারে রাজার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইত । 
কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিঘষ হইল এই সব ব্যাপাবে দুইটি পরিঘদেন অন্ততঃ 
একটির পবামর্শ গ্রহণ করা রাজার অভ্যাসে দীড়াইয়া ছিল। বর্তমানে যে 

কোন সরকাবী আদেশনামা সপবিঘদ রাজার (1108-10-00011011 ) 

নামে কাহিব ভইদাঁব যে রীতি দেখা বাষ এখানেই তাহার উৎপত্তি বলা যায়। 

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রথাগুলির কাধ্)কারিতা বিচক্ষণ এঞ্জেভিন 
বংশে প্রথম বাজা দ্বিতীয় হেনবীব আমলে আরও সুস্পষ্ট ও সুষ্ঠু রূপ 
গ্রহণ করে। তিনি অনেক কিছু সংস্কার ও পরিবর্তন করেন। 1164 

খঃ অব্দে তাহার বচিত “ক্রেবেগুনের নীতিসমহ? (00756118610105 ০1 
0121501) ) ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রেব লিপিবদ্ধ দিকৃনির্দেশক নীতিসমূহের মধ্যে 
অন্যতম* | তাঁহার আমলেই পরিঘদের প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় 
কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা পার্থক্য করিবাব প্রথম প্রয়াস হয় যাহা হইতে 
একদিকে প্রিভি কাউন্সিল ও অন্যদিকে হাইকোটের বিভিন্ন বিভাগ যথা, 

এক্সচেকার, কিংস বেঞ্চ, কমন প্রীজ প্রভৃতির উতদ্তব হয়। যদিও এখনও 
পয্যন্ত প্রিঘদেব আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত কাধ্যকলাপের স্বতশ্বীকরণের 

* রাজা হেনরী ভ্রাম্যমান বিচারকদ্বার! বিচাঁরকার্ধয পরিচালনার প্রথা আরও ব্যাপক ও. 
উন্নত করেন এবং জুরি প্রথারও প্রবর্তন করেন; শেরিফপদে সুযোগ্য লোকদের নিয়োগের 
ফলে শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়। 
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দিকে কোন প্রবণতা দেখা যায় নাই, কিছুদিনের মধ্যেই 1213 খীষ্টাব্দে 
রাজা জনের সময় ঘটনাপ্রবাহে এই প্রক্রিয়াটি ত্বরাঘিত হয়। রাজা জন 

একজন নিব্বোধ, অযোগ্য ও অত্যাচারী রাজা ছিলেন। যদৃচ্ছা ব্যয়- 
বাহল্যের ফলে তাঁর প্রায়ই অর্থে প্রয়োজন ঘটিত। বিপুল অর্থসংগ্রহের 

তাগিদে তাঁহাকে সকল শ্রেণীর লোককেই 'পরিঘদে আহ্বান করিতে হয় 
তাহাদের করপ্রদানে সন্মতি আদায়ের জন্য । তিনিই প্রথম শেরিফদের প্রত্যেক 

কাউন্টি হইতে, চারজন সৎ নাইটকে (1০9॥1 ৪০9০৫ 107181705 ) অক্সফোর্ডে 
মহা পরিঘদের অধিবেশনে পাঠাইতে নির্দেশ জারী করেন। তখন হইতেই 

মহা পরিঘদের আয়তন বদ্ধিত হয় এবং অভিজাত শ্রেণীর লোক ছাড়াও 
প্রত্যেক কাউন্টির সাধারণ মানুঘেব প্রতিনিধিদেবও ডাকাব সচনা হর। 

এই ঘটনাটি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের দিকে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। কিছুদিনের মধ্যেই অথ্বাৎ ত্রযোদশ 
শতকেব শুরু নাগাদ নিয়মতান্রিক শীষনেব একটি মূল নীতি-_“যাঁহা সকলকে 
স্পশ করে তাহা সকলেরই অদ্মোদন সাপেক্ষ? (/1)8 050165 211 

91)0010 70০ 2101060. 65 ৪11” ) অবিসন্বাদিত সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। 

তাছাড়া এই সময় হইতে পরিঘদেব আযতনের উত্তরোভ্তর বৃদ্ধির ফলেই, 
ইহার আইন প্রণয়ন ও শাসনসংক্রান্ত কাধ্যাবলীর পৃথকীকবণের প্রয়োজন 
হইয়া পড়ে। 

সে যুগে অবশ্য পরিঘদে হাজির হবাব নির্দেশকে কেহ একটা আকাঙউ্ক্ষিত 
সম্মান বা স্রযোগ মনে করিতেন না, বরং একটি দা £হসাবে গ্রহণ কবিতেন 
যেটা কাটাইতে পারিলে সুখী হইতেন। ধার কারণ তখনকাব দিনে 
যাতায়াত আয়াস ও ব্যয়সাধ্য ছিল এবং যেহেতু অধিবেশনে হাজির হওয।ব 

জন্য তাহারা কোন বেতন বা ভাতা পাইতেন না, যাতায়াতেব ব্যয় 

নিজেদেরই বহন করিতে হইত এবং নিজেদেবও রুজি-বোজগাবের ক্ষতি 
হইত। তাছাড়া এই অধিবেশনের একমাত্র কাধ্য ছিল বাজার প্রস্তাবিত 

করে সম্মতি দেওয়া অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজেদেব স্বন্ধে করের বোঝা চাপান। 

অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে আর একটা কাষ্যেব প্রথা শুরু হয়, সেটা হইল 

এই অধিবেশনে সভ্যদের বাজার কাছে নানাবিধ অভাব অভিযোর্গেব আজ্জি 

পেশ করা। ক্রমে এই সব অভাব অভিযোগ দূরীকরণে জন্য বিল রচনাব 
মাধামে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন শুরু হয়। 

ইহার অল্পদিনের মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রতিহাসিক যুগান্তকারী 
ঘটনা ঘটিনন। যথেজ্ছাচারের ফলে রাজা জন প্রজাবৃন্দের সমর্থন হারাইয়া 

দূব্বর হইয়! পড়েন এবং প্রায়ই জননায়কদের কাছে নতিম্বীকার করিতে 
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বাধ্য হইতেন। 1215 খীষ্টাব্দে 15ই জুন লণ্ডন ও উইগুসরের মধ্যবর্তী 
রাণীমিডের মরদানে ব্যাবণরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের দাবী সম্বলিত 
একটি মহাঁসনদ (1809. 08108 বা 01551 01581061 ) স্বীকার করিয়া 

লইতে বাক্রাকে বাধ্য করেন। রাজা জন নিরক্ষর থাকায় এই সনদে 
বাজার শীলমোহর অঙ্কিত করিয়া তীহার সম্মতি জানান। ইহার কতকগুলি 
ধাঁবাধ রাজার ক্ষমতার উপর এমন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় যাহা 

নিযমতান্ত্রিক বাজতথ্ধ (090501009721 10020901)% ) কায়েম কবাব সূচনা 

বল। যাষ। এটাকে ঠিক জনগণের অধিকারের সনদ বলা যায় না। ইহা 

উচ্চনণেব যাজক ও অভিজাত ভূত্বামীদের স্বার্থরক্ষাব উদ্দেশ্যেই বচিত 
হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে এই সনদই ব্রিটিশ জাতির ব্যক্তিস্বাধীনতার 

রক্ষা কবচে পরিণত হয় এবং সেইখানেই ইহার শাসনতান্ত্রিক গুরুত্ব। 

দৃষ্টান্স্বরূপ সনদেব 39 ধাবার উল্লেখ কবা যাইতে পাবে, যাহাতে বলা 
হইয়াছে 

“বি 09910901) 51)09810. 0০ 8155090 01 17)[011501700 01 ৫15- 

7093599390. ০01 1019 12180, 01 0101819/6৫, 01 911605 ০07 10. 209 00161 

$/0 118709560, 1001 %%1]1 ৪ :11000996 11900 10100), 1001 36100 1017 

001 00001009705, 52,6৮০ 0116 1900] 10005096190 01 1015 [99915 ০01 

০% (1)০ 19 01 1116 19100, রঃ 

অথাৎ, “আইনের নির্দেশ ব্যতিবেকে বা সমকক্ষ লোকদের আইনসঙ্গত 

বিচারচাড়া কোন স্বাবীন মানুষ* গ্রেপ্তাব, বন্দী, সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত বা 

আইনের আশ্রমভষ্ট বা নিব্বদসিত বা অনা কোনভাবে নিপীড়িত হইবে না,৮ 

ইত্াাদি। অনদে আব একটি নীতি বিবৃত হয় যে বাজা অবাধ ক্ষমতার 

অধিকাবী নন এবং তাৰ ক্ষমতাব অপব্যবহার প্রতিরোধ করা কর্তব্য । 

তাছাড। বলা হয়, কতকগুলি কর বসাইতে হইলে মহ। পরিষদের অনুমোদন 

প্রয়োজন হইবে । মহাঁসনদ বা 12108 0206 ও পরবত্তী ৮৪110100 ০ 

[২101715 200 73111 ০ [২181)65--এই সনদগুলিকে বিটিশ শাসনতন্ত্র 

বাইবেল বলা হইয়া থাকে । 

পালণমেন্টের উৎপত্তি £ 
পার্লামেন্টের উৎপত্তি ঠিক কোন নিদ্দিষ্ট তারিখে নির্ধারিত করা যায় 

না। নর্র্যান বাজাদের মহ! পবিঘদ হইতেই, ধীরে ধীরে ইহ] জন্ম লয়। 

72116 ( অর্থাৎ কথা বলা) শব্দ হইতে পার্লামেন্ট কথাটির উৎপত্তি । 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই পবিষদ সম্বন্ধে এই শব্দটি চালু 



ভুমিকা ]1 

হয যেহেতু এখানে অনেক কিছু আলোচনা হইত। পুক্বেই বল হইয়াছে 

প্রথমে এখানে শুধু অভিজাত শ্রেণীর যাজক ও সমস্ত জমিদাবরাই রাজার 
ব্যক্তিগত আহ্বানে আসিতেন এবং প্রথম 1213 খ্ীষ্টাব্দে বাজা জন প্রত্যেক 

কাউন্টি হইতে শেবিফদের 4 জন করিয়া নাইটকে মনোনীতি করিয়া 

পাঠাইতে বলেন। বাজা তৃতীয় হেনরী মহা পবিষদে (তখন ইহা 
পার্লামেন্ট নামে অভিহিত ) কাউন্টি হইতে দূইজন কবিষা নাইট পাঠাইতে 
বলেন। তখনও কিন্ত সাধাবণ নাগরিকদের (687:5659 ) কোন প্রতিনিধি 

পালামেণ্টে স্থান পাষধ নাই। 1265 খীষ্টাব্দে প্রথম তদানীন্তন বাজ প্রতিভূ, 

( 7২০8517%) আইমন ডি মলীফোর্ড তাহার প্রসিদ্ধ পাল্লামেণ্টে এসব শ্রেণীর 
সভ্য ছাড়াও কষেকটি নণ্থৰ হইতে দুইজন করিব নার্গবিককে € 987555) 
আহ্বান কবেন। এই প্রথম পালামেণ্টে সমাজেব সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি 

স্থান পাই, সেজন্য সাইমন ডি মন্টফোর্ডকে “পালামেণ্টের জনক '' বল৷ 
হইবা খাকে। কিন্ত শাহাব সম্বন্ধে এই আখ্যা সম্পর্ণ সাক বলা 

যাষ না। প্রথমতঃ এই পালামেণ্ট সমস্ত জাতিব প্রতিনিবিমূলক বা আধু- 

নিক অথে গণতান্ত্রিক হম নাই, কেননা সাইমন এমন 21টি নগব (০9108 ) 

হইতে প্রতিনিধি আহ্বান কবেন যাদেন সমর্থন সম্বন্ধে তাঁছাৰ কোন সংশয় 
ছিল না। বাজাদের মতই পালামেণ্ট ডাকার তাহাব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 

অর্থ সংগ্রছে সন্ঘতি পাওযা। 

এবপব বাজা প্রথম এডোযাড পালামেণ্কে প্রতিনিধিমূলক কবাব 

পথে আবও এক পদ অগ্রসব হইলেন। , অবশা* যুদ্ধচালনাব জন্য অর্থ- 
সংগ্রহের তাগিদেই তাহাকে ইহা কবিতে হইযাঁছিল, যাহাতে সহজেই 

সব্বশ্রেণীৰ নিকট হইতে কর আদায় হয। 1295 খ্রীষ্টাব্দে আহত 
তাহাব পালামেণ্টে ( যাহাকে 20000] 7১611191007 বা “আদর্শ সংসদ? 

আখ্যা দেওয়া হইযাছে ) সামন্ত ভূম্বামী, যাজকর্গণ, নাইটগণ ও পৌর 
প্রতিনিবিগণ (1:293999) সব্বখ্রেণীব মানুঘকেই ডাকা হয়, সংখ্যায় প্রার 

400| কিন্তু বাজ তাহাৰ কবেব প্রস্তাব পেশ করার জন্য তিনটি বিভাগে 
(63196 ০5৪65) তাহাদের সঙ্গে মিলিত হন- সামন্ত ভস্বামী শ্রেণী (009199 ), 

যাজক শ্রেণী (01625 ) 'ও পৌব প্রতিনিধিগণ (0022100929 )। তখন হইতে 

বেশ কিছুদিন এই তিন এ্রেণীৰ পৃথকভাবে অধিবেশনেব একটি প্রথা চালু 
হয়। কিন্ধ কিছুদিনেব মধ্যে এক প্রকাৰ অজ্ঞাতসারেই এই প্রথার পরিবর্তন 
হইয়া পার্লামেন্ট দূইভাগে বসিতে শুরু কবে। উচ্চ বর্ণেব যাজকগণ 

ও সামন্ত ভূস্বামীরা' স্বার্থের সমতা হেতু একত্রিত হন, আঁবান ছোট ছোঁট 
ভৃস্বামীরা এবং পৌর প্রতিনিধিরা (৮5869569) এ একই কারণে একত্র 
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বসেন। নিম্ববর্ণের যাজকরা পার্লামেণ্টে যোগ দিতে বিরত হন এবং 
নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক সম্মেলন ( ০০0%606100।) গঠন করেন। 
এইভাবেই চতুর্দশ শতাব্দীর শেঘেব দিকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেণ্টের 

উর হাউ ভা লিন ক রতা। হিরা অভিহিত হর. 
এইভাবে কোন প্রকার পৃৰ্ব পরিকল্পনা ছাড়াই স্বাভাবিক কারণেই দ্বিকক্ষ 
সংসদ প্রথাব (1০2107612119]7) স্য্টি হয় এবং এই প্রথা পৃথিবীর প্রায় 
সব্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে এবং বিটিশ পার্লামেণ্টকে “সংসদ জননী” নামে 
অভিহিত করা হয়। এইভাবে শুধু পার্লামেণ্টের কাঠামোরই নৃতন রূপায়ণ 
নয়, ইছাব ক্ষমতাবও সম্পূসাবণ হয। কর প্রদানে সম্মতি আদায়ের জন্য 
পার্লামেন্টে অধিবেশন আহ্বান প্রথাব প্রচলনে রাজারা এই নীতিই পরোক্ষে 
স্বীকাব করিযা লন যে কাহারও উপর করের বোঝা চাপাইতে হইলে তাহার 
সম্মতি লইতে হইবে অথাৎ “ প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর প্রদান নয় * | 1407 

খীষ্টাব্দে বাজা চতুথ হেনবী আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া করমঞ্জুবি ব্যাপারে 
কমন্স অভার অগ্রাবিকাব (10168156) স্বীকার করেন। বর্তমানে 

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় অর্থসংক্রান্ত বিঘষে নিশ্কক্ষেব প্রাধান্যের স্বীকৃতিব 
উৎপত্তির এখানেই সূচনা । 

আইন প্রণষন ব্যাপাবে'ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কমন্সসভাব ক্ষমতা বৃদ্ধি 
হার। পৃন্বে পৌবৰ প্রতিনিবিবা শুধু অভাব অভিযোগ দূৰ করার জন্য 
বাজাব নিকট "আবেদনই কবিতে পাবিতৈন: এগুলি দূব কবিবার জন্য যে 
আইন রচনা হইত লুর্জদেব সন্মতি লইযা তাহা অনেক সময় আবেদনের 
অনুরূপ হইত না। কিন্ত ক্রমে আইন প্রণয়ন ব্যাপাবে লর্ভস ও কমন্সের 
ক্ষমতা সমপধ্যায়ে আনা হইল। আইনের মখবন্ধের ভাঘা হইল “ বস্তমান 
পার্লামেণ্টে সমবেত লর্ডস ও কমন্পদের পরামর্শ ও সন্মতিক্রমে ও তাহাদের 
ক্ষমতাবলে মহামান্য নাজা কর্তৃক রচিত।* অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে 

লর্ভন ও কমন্স সতার সমকক্ষতা স্বীকৃত হইল : বর্তমান শতকে এবিঘয়ে 

কমন্স সতারই' প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে । পঞ্চদশ শতাব্দীতে “গোলাপের 
যুদ্ধে” (গা 96 [২9565) অভিজাত ভূম্যধিকারিদের আত্মঘাতী সংঘর্ষের 
ফলেই' এই শ্রেণী দূর্বল হইয়া পড়ায় কমন্স সতার শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ 
ঘটে। 

ঘ্িভীয় যুগ _শাসনতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের যুগ : 

ব্রিটিশ শাসনতশ্ত্রের ক্রমবিকাশের প্রথমযুগেই (যাহার সমাপ্তি বলা 

যায় 1485 খ্রীষ্টাব্দে) শাসনতন্ত্র মোটামুটি কাঠামো জ্প্রতিষ্ঠিত হইয়া: 
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যায়। রাজতন্ত্র, প্রিভি কাউন্সিল, পালামেণ্ট, বিচার সংস্থা প্রভৃতি প্রধান 

প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। ইহার পরের যুগ 
যাহা৷ টিউডর ও য়া রাজাদেব বাজত্বকলে বিন্যস্ত এবং পিউরিট্যান বিপ্লুব 
ও প্রজাতন্ত্র (0010100705/6810) ) যাহার মধ্যে সংঘটিত হয়, সেই যুগে শাসন- 

তন্ত্রের পুনবিন্যাস সাধিত হয বলা যায়? টিউডর নৃপতিরা বিচক্ষণ ও 
দক্ষ শাসক ছিলেন। রাজ্যে তখনকার দিনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু 

শান্তি-শৃঙ্খলা তাহারা স্থাপন করিয়াছিলেন যার ফলে রাজ্যের সব্বাঙ্গীন 
উন্নতি সাধিত হয়। টিউডব রাজাবা নিবঙ্কশ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও 
পার্লামেণ্টকে যথাযথ মধ্যাদা দিতেন, কিন্তু টুযাট রাজারা পার্লামেণ্টকে 
দাবাইয়া রাখিতে যাইযা সংঘর্ষে লিপ্ত হুন, এবং এই সংঘধের ফলশ্র্ণতি 

হিসাবে রাজ প্রথম চালসের শিবশ্ছেদ হয এবং কযেক বছর রাজতত্বের 
বিলুপ্তি ও কমনওযেলখ প্রবন্তিত হয। এই সংঘর্ধের পরিণতি ঘটে 1688 
খীষ্টাব্দে বক্তপাত বজ্জিত গৌববময বিপ্লবের মাধ্যমে পালামেণ্টের প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠায় । পালামেণ্টেবই আহ্বানে সিংহাসনচ্তত ও নিব্বাসিত বাভা 
দ্বিতী জেমসেব কন্যা মেবী ও জামাতা উইলিয়াম (৬/111181) 01 0781080) 

যুক্তভাবে সিংহাসন আবোহণ কবেন। তাহাদেব সিংহাসন আবোহণ 
পালামেণ্টেব সন্মতিক্রমেই হয। পালামেন্ট চুড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পাইল। টুযাট বাজাদেব সঙ্গে পালামেন্টেব 
নেতাদের বিরোধের মূল প্রশটি পালামেণ্েব অনুক্লেই নিংপন্তি হইয়া 
গেল। বাজার দাবী করিযাছিলেন তাহাদের ক্ষমন্তা ঈশুর প্রদর্ত, স্থতরাং 
তাহাদের ক্ষমতার ব্যবহারে তাহারা কাহারও নিকট দায়ী নন এবং রাড 
পবিচালনা ব্যাপাবে তাহাবা সম্পূণ নিষন্ত্রণ মুক্ত। পালামেন্ট রাজশভির 
যথেচ্ছ ব্যবহাবেব বিরোধিতা কবিবাছিল, অনেক ব্যাপানেই বাজাকে 

পাললামেণের সম্মতি লইয়া কাজ করিতে হইবে এবং জনগণের চিরস্তন 
অধিকারসমূহ রক্ষা কবিয়া চলিতে হইবে বলিষা দাবী কবিয়াছিল। যাহাতে 
ভবিষ্যতে আব ট্যাট রাজাদের যখেচ্ছাচারেব পুনবাবন্তি না হইতে পারে 
পা্লামেন্ট ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল 
রচনা কণিয়া আইন হিসাবে গ্রহণ করিল। ইহারই ন|ম অধিকার বিল 
বা 81]] ০£ [২1805 | ইহাতে ছুঁযাট রাজাদেব নানাবিধ বেআইনী 

আচরণের উদ্ধৃতি করিয়া যাহাতে এগুলির পৃনরাবৃত্তি না হইতে পাবে এমন 
সব মূলনীতি লিপিবদ্ধ হইল। কতকগুলি ব্যাপারে রাজার ক্ষমতা প্রয়োগ 
অবৈধ বলিয়া ঘোঘিত হইল,-যেমন রাজার খেয়াল খুসীমত কোন আইন 
স্বগিত রাখা বা বাতিন করা, পার্লামেণ্টের অনুমোদন .ছাঁড়া কর্ ধাধ্য কর্, 
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রাজান খুসীমত রাজকীয কমিশন ব। বিচাবালয় স্থাপন করা, পার্লামেণ্টের 
সম্মতি ব্যতীত শান্তিত্র সময় স্থায়ী সৈন্যবাহিনী বাখা ইত্যাদি এছাড়া 
জনর্গণেব কযেকটি অধিকাৰ স্বীকাঁব করিয়া লওযা হইল--যেমন রাজা 
কাছে গ্রজাদেব আবেদন কবাব অধিকাৰ, প্রোটেট্টযাল্ঈদেব আত্মরক্ষার জন্য 

অস্ত্র বাখিবাৰ অধিকাব, পালাখেণেব সদস্যদের ষক্ততা ও বিতর্ক কবিবার 

পূর্ণ স্বাধীনতা এবং নাগবিকদের কযষেক বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাবীনতা । 
ইচ্ছা'ও স্রীকৃত হয বে পাপামেণ্টের সদসা নিব্বাচন রাজাব প্রভাবমুক্ত ও 
নিবপেক্ষ ভইবে এবং পালামেণ্টেব অধিবেশন দীর্ঘদিন ভন্তর ভইবে না। 
এককথায় পার্লামেন্টই যে চবম ক্ষমতাৰ অধিকাকী এবং লাজ পার্লামেণ্টের 

নিযন্ত্রণাবীন ইহা স্থির হইয়া গেল। এবপব 1501 খীষ্টাব্দের সৌটলমেন্ট 
আইন (১০. ০? 9০0000010) যাহাতে রাণী এ্যানের মৃত্যুব পব একজন 
ক্যাথলিক বাজা হইতে না পাবে বাজ-উত্তনাধিকাব শি্ধানণ কবিষা দিয়া 

পার্লামেণ্টেন সাব্বভৌমত্েস নৃতন নভিব স্থাপন কবিল। হ্যানোভার 

বংশেব নাজাঁনা পার্লামেণ্টেব মগ্ঠবিবলেই বাজত্ব চালাইবাৰ অধিবাব লাভ 
কবেন। এই আইনে শাসনতন্ত্র আন একটি গুকত্বপূণ মূলনীতিও স্বীকৃত 

হয়| ভাভা হইল বিচাবকদেন অখণ্ড স্বাবীনতা যাভাকে নাগনিকদের 

মৌল অধিকাবসমূহেন বক্ষাকবচ বলা হয। 

অধিকাব বিল প্রণষনেব সঙ্গে সঙ্গে ঝিটিশ শাসনতন্বেব মৌল নীভিগুলিবও 

মোটামুটি পনৈখা স্থিব হইযা গেল বলা যায। এই ঘটনাটি পূর্্ববাণিত 
শাসনতন্্র বিব্তনেব তৃত্ভীয় যুগে সংঘটিত হইলে'ও শাসনতান্ত্রিক তাৎপধ্য 
ও চবিত্রেন দিক হইতে ইভাবে দ্বিতীয মুগেব মব্যে ববাই বোধহয সঙ্গত | 

তৃতীয় যুগ্ব_-শাসনভন্ত্রের আধুনিকীকরণেরুযু : 

পববভী যুগে আজ পরগান্ত সাংবিবানিক দিক হইতে বহু গুকত্বপূণ 

বিঘবে অগ্রগতি সং্পটিত ভইলেও সেলিকে এ পধ্যন্ত বে সব নীতি ও 
প্রতিষ্ঠান গড়িবা উঠিনাছিল তাহাদেলই পবিবর্তনশীল পবিবেশে ক্রমবিকাশ 
বা স্কবণ বলা বাঁঘ। এগুলিব বিশদ আলোচনা বর্তমান শাসনতন্ত্রে 
বিশেঘণ প্রগঙ্গে পবব্ভী অধ্যাষগুলিতে করা হইবে । এখানে শুধু তাহাদেব 
মব্যে প্রবান প্রধান বিঘষগুলিব উল্লেখ করবা হইতেছে । এগুলি হইল 2- 

(1) নাজাব ক্ষমতাঁব ক্রমান্বরে সক্কোচন (2) দলীয় প্রথার উদ্ভব, 

(3) ক্যাবিনেট বা মণ্রিসভার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এবং সংসদীয় শাসনব্যবস্থার 

প্রবর্তন, (4) পার্লামেণ্টের সাব্বতৌম ক্ষমতার ক্রমবিকাশ, (5) কমন্দ- 
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সভার ধারাবাহিক গণতন্ত্রীকরণ, (৬) ক্রমান্বয়ে লর্উসু সভার ক্ষমতা 

হাস ও কমন্স সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি । 



দ্বিতীয় অধ্যায় 
বসান তিটিশ শাসনতন্রের গ্রক্কাতি এ 

চব্রিত্রগত 1বশিষ্টট 

ব্রিটিশ শাপনভন্ত্রের প্রকৃতি : 
পৃৰর্ব অধ্যায়ে আমর! দেখিয়াছি কিতাবে বহু শতাব্দী ধরিয়৷ ধীরে ধীরে 

কতকগুলি প্রথা, রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠান গঁডিযা উঠিয়াছে যাহার সমা- 

বেশকে আমবা এককথায় ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া খীকি। 

এখন আমরা ইহাব প্রকৃতি ও স্বরীপ নিবিড়ভাবে অনুধাবন কবিতে চেষ্টা 
কবিব। বঝিটিশ শাসনতন্ত্র বলিতে আমরা কিস্ত কতকগুলি নিদ্দিষ্ট ও 

ধারাবদ্ধতাবে লিখিত নিরম বা রীতিনীতিব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে 
পাবিনা, যেমন পাবি মাকিন যুক্তবা বা ভারত বা ক্যানাডার সংবিধানেব 
ক্ষেত্রে। বিটিশ শাসনতিন্র সদাই চলমান, কখনও স্থিতিশীল নয়, কাজেই 
ইশ যেন মবীচিকাব মত ধরাছৌযার বাহিবে। রাজার বা ক্যাবিনেটের 

বা প্রধানমন্ত্রীব ভূমিকা সন্বন্ধে আজ যাহ] লেখা হইবে অদ্ধশতাব্দীর মধ্যে 
তাহা অবাস্তব ও অচল হইযা যাইবে এবং বিটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোঁন 
্ন্থেই উহীৰ সম্পণ ও অখণ্ড বপেব বর্ণনা পাওয়া যাইবে না। 

একটি গন্ন আছে, একজন আমেবিকান ছাত্র একদা লগ্ডনেব কোন 

গ্রন্থাগারে যাইযা এককপি ব্িটিশ সংবিধান দেখিতে চাহিয়া গ্রহ্থাণাবের 

কন্মীদের বিস্ময উদ্রেক কবিয়াছিল। কিন্তু ছাত্রটিব অভিজ্ঞতবি দিক 

হইতে দেখিলে সে অস্বাভাবিক কিছুই কনে নাই। কেননা তাহাব দেশে 
শৈশব হইতেই সংবিধান বলিতে যে কষেক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি লিখিত পুস্তিকা 

দেখিঘা আদিযাছে এবং বিদ্যালয়ে অধাবনও কবিযাচে যাহার ধাবাগুলিতে 

শীসনযন্ত্রেব বিভিমআ। অঙ্গের বিববণ লিপিবদ্ধ আচে এবং যাহাতে শাসন- 

ব্যবস্থাব একটি সামগ্রিক চিত্র ফটিবা উঠিযাছে। আ্তনাং শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে 

তাহা ধাবণা অনুযাঁধী ব্রিটেনেও অনুপ একটা শাসনতগ্র থাকিবে এটা 

আঁশা কব! খুবই স্বাভাবিক । আবাব ব্রিটেনে এই ধরনের পুস্তিকালিপিবদ্ধ 

শাসনতন্ত্র না থাকার এ গ্রন্থাগাবের কন্দশীদেবও ছাত্রাটব প্রশে বিস্মিত 

হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক নয়। 
এই' বিভ্রান্তির আসল কারণ হইল শাসনতত্র সম্বন্ধে দুপক্ষের ধারণার 

মধ্যে মৌলিক পাথক্য। বিটেনে, যুক্তরাষ্ট্র বা ফাঁল্স বা ভারতের ন্যায় 
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সংবিধান রচনার জন্য কোন পরিঘদ বসে নাই। বল৷ হইয়া থাকে বিটিশ 
শাসনতন্ত্র আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে। কেহ তৈযারি কবে নাই। যে 

বিরামহীন প্রক্রিয়ার ফলে ইহা৷ গড়িরা উঠিয়াছে তাহার মধ্যে আছে বিভিন্ন 

যুগে পুঞজীভূত সনদ সমূহ, বিধিবদ্ধ আইন (96805), বিচারকের ব্যাখ্যা, 
নজির, প্রচলিত কীতি, দীর্ঘ এতিহ্যপূর্ণ প্রথ্থী ইত্যাদি। সাব উইলিয়াম 
এযানসনের (40900) ভাঘায়, বিটিশ শাসনতন্ত্র হইল একটি পৃব্ৰ পরিকল্পনা- 

বিহীন সৌধ যাহার বহুবার মালিকানা পরিবস্তন হইয়াছে এবং বিভিন্ন মালিক 
যাহাতে নিজেব প্রয়োজন ও কচি অনুসারে সংযোজন বা পরিবস্তন করি- 
য়াছেন, কিন্ত কেহই সৌধটি একেবারে ধূলিসাঁ কবিয়া নৃতনভাবে পরি- 

কল্পনামত গড়িবা তোলেন নাই। কাজেই ইহাব মধ্যে সৌষ্ঠব ও সঙ্গতির 
অভাৰ লক্ষ কবা যায়। 

অপবপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র, ফান্স প্রভৃতি দেশে শাসনতণ্র বলিতে বোঝায় 
একটি গণপবিঘদ কর্তৃক গৃহীত কতকগুলি মূলনীতির ভিত্তিতে স্থুপরি- 
কল্পিতভাবে বিধিবদ্ধ সুঠাম একটি দলিল। ব্রিটেনে এই বকমের কিছু 

না দেখিবা ফবাপী লেখক ডি, টকৃভিল (792 1০০৮.৪৬16) অসহিষ্ণভাবে 

ঘোঘণা করেন,-“'বিটিশ শাগনতন্তর বলিষা কিছু নাই।” অনুরাপভাবে 
যুক্তনাষ্টেব টম পেনও (7010 791) বার্কেব ফরাসী বিগ্লুবের সমালোচন। 

প্রনঙ্গে ব্িটিশ শাসনতন্বেন গুণকীর্তনেৰ জবাবে বলিযাছেন, “মিঃ বার্ক কি 
ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র হিনাবে প্রত্যক্ষ কিছু দেখাইতে পারেন? না পারিলে 

ন্যাফাভাবেই আমবা সিদ্ধান্ত কবিতে পাবি ঘ্নে এ সম্বন্ধে যত কথাই বল৷ 
হইয়া থাকৃক এবপ কোন বস্ত্র নাই, বা কখনও ছিলনা |"? 

কিন্ত বাক বা ডি, টকৃভিল-_দুইজনেব কাহারও উক্ভিই গ্রহণযোগ্য 
নয। কেননা তাহারা “শাসনতন্ত্র” শব্দটি অত্যন্ত সংকীণ অর্থে গ্রহণ 

কবিরাছেন। তাহাদের বাবণা অনুসাবে শাসনতন্ত্র শুধু একটি বিশেষ 

শাসনতন্ত্র প্রণন পবিষঘদ কর্তৃক বচিত কতকগুলি লিপিবদ্ধ নীতি যাহার 
পবিবর্তন একটি বিশেষ পদ্ধতি সাপেক্ষ এবং শাসনতন্ত্র সেগুলির মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ কিন্ত বাষ্টবিজ্ঞানে শাসনতন্ত্র শব্দটি আরও ব্যাপক অথে ব্যবহৃত 
হয় এবং লিখিত ?া অলিখিত সমস্ত নিষমেব সমাষ্টকে বুঝায় যাহার দ্বারা শাসন- 
যন্ত্রের সমূছ' ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অর্থে এমন কোন রাষ্ট থাকিতে 
পারে না যাহার শাসনতন্ত্র নাই। যুক্তরাষ্টু বা ফান্স যেখানে তথাকথিত 
লিখিত সংবিধান প্রচলিত, সেখানেও এই অর্থে শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত 
নিয়মাবলীর মধ্যেই বিধৃত নয়, সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া যেসব প্রথা শাসন- 
তান্ত্রিক রীতিনীতি, বিচারকের ব্যাখ্যা, মূল লিখিত শাসনতম্বকে সম্পূসারিত 

৮ 
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ও কাধ্যকবী কবিয়! তোলে সে সমস্তই শাসনতন্ত্রের অস্তভুভ। এই অর্থে 

বিটেনেও যেমন শাসনতন্ত্র আছে, যুক্তবাট্ট, ফাঁন্স প্রভৃতি দেশেও সেই 
রকমই' শাসনতন্ত্র আছে। পার্থক্য শুধু পদ্ধতিগত ও বিভিন্ন উপাদানের 
পরিমার্গত. নীতিগত বা গুণগত নয়।' তথাকখিত লিখিত শাসনতন্ত্রেও 
অলিখিত নিষম গড়িয়া উঠে, আবার ব্রিটেনের মত অলিখিত শাসনতন্ত্রেও 

অনেক লিখিত সনদ, বিধিবদ্ধ আইন (92216) প্রভৃতি বিক্ষিপ্তভাবে 
বর্তমান। তবে ব্িটেনে শাসনতান্ত্রিক বিধিগুলি একন্তে একটি দলিলে 

সমন্বিত করাব কোন প্রয়াস হয় নাই। কিন্ত সেজন্য ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার 

কবাব কোন যৃক্তিসঙ্গত কারণ নাই! 

শ।সনতন্থ্ের বিষয়বস্তু : 
বিটিশ শাসনতন্ত্র বিঘয়বস্ত সঙ্গন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কবিলেই 

অন্যান্য দেশেব শাসনতন্বেব আহিত ইহাব মৌলিক সাদশ্য সম্বন্ধে আরও 

সুনিশ্চিত ভগষ| বাইবে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্ের প্রধান বিঘধবস্তগুলি নিয়োক্ত- 

তাবে উদ্গেখ কবা যাধ_- 

_ গ্রথমত:ঃ আইনসভা বা পার্লামেনটেব গঠন ও কাধ্যপদ্ধতি সংক্রান্ত 

নিয়মাবলী । পার্লামেণ্টেব বর্তমান সংগঠন কিভাবে ক্রমবিকাশের ফলে 

গঁভিা উঠিধাছে, পৃক্বেই বলা হইযাঁছে। এই প্রক্রিযাঁয প্রথা, নজির, 

বিধিবদ্ধ আইন প্রভ্ীতি কাধ্যকবী হইয়াছে। কাধ্যপদ্ধতি সংক্রান্ত বিধি- 
গুলিও একইভাদে গঁডিনা উঠিযাছে, তাচাড়াও ্পীকারদেব বিভিন্ন সময়ে 
প্রদত্ত সিদ্ধান্ত গুনদি বিশেষভাবে সক্রিষ ভইযাছে। 

দ্বিতভীনতত শামনবিভা9। বাহ আইন অনুসাবে প্রশাসন চালু লাখে তাহার 
সংগঠন ও কশ্মতত্পলতা সংক্রান্ত শীতিসম৮। ব্িটেনে আংশদীয় শাসন- 

ব্যবস্থান কিভাবে উদ্ভব হই'যাছে সংলেপে বলা ভইযাছে। এই ব্যবস্থা 

প্রধানত কতকগুলি অলিখিত প্রখাদ্বানা নিনন্বিত হব, যেষন' ক্যাবিনেটেৰ 

ক্রিনাকলাপ, প্রবানসন্ত্রীৰ ভূমিকা, পালাছেণ্টেন সঙ্গে কণবিতনটেন জন্পর্ক, 

ক্যাবিনেটের সঙ্গে স্বামী কক্মচাবীদেব (001] 991%1০9) পাবস্পরিক 

সম্বন্ধ, ইত্যাদি । স্থানীব শাসনব্যবস্থাও, সাহাব মধ্যে পৌব (18110001) 

এবং গ্রামীন (191) শাঁসনব্যবস্থা'ও ধর্তব্য,. এই বিভার্গেবই আন্তগ্পত। এ 

সম্পর্কে ও কেন্দ্রীয ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক সংক্রান্ত নিয়ম- 

কানুন কতকটা লিখিত আইন ও কতকটা শাসনতান্ত্রিক কীতিনীতি দ্বার! 
নিয়ন্রিত হয়। এ সমস্তই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অংশ। 
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তৃতীয়তঃ বিচারবিভার্গের সংগঠন, কর্ম্পদ্ধতি, বিচারকদের স্বাধীনতা-__ 
এ সমস্ত বিষয়ই শাসনতন্ত্রের আওতায় পড়ে। 

এছাড়া তিন বিতার্গের পাবস্পবিক সম্পক নিদ্ধাবণ, নাবিক অধিকার 
নিণয় প্রভৃতি ব্যাপারও শাপনতন্ত্রের আলোচনার অন্থর্গত। 

যে কোন দেশেব শাসনতন্ত্র বিশ্বেঘণ কবিলেই এই বিঘয়বস্তগুলিই' 
দেখা যাইবে, যদিও তাহাদের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ভিন্ন হইতে পাবে। সুতরাং 

বিভিন্ন দেশেব শাসনতত্ত্রের মধ্যে কোন মৌলিক পাথক্য নাই। 

ব্রিটিশ শাপনতন্ত্রের উপাদানসমূহ : 
বিটিশ শাসনতন্ত্রেব প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার 

পর আমরা এখন ইহার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সংন্িপ্ত পধ্যালোচনা। 

করিব। তাহাতে ঝবিটিশ শাসনতণ্র সম্বন্ধে আমাদের ধাবণা। আলও স্পষ্ট 

হইবে। এই উপাদানগুলি প্রধানতঃ দৃই শ্রেণীতে পড়ে (1) শাসন- 

তান্ত্রিক আইন (78৮7০111756 ০0090100101), ও (2) শাসনতান্বিক 

রীতিনীতি (00109061003 ০ 1119 001796160001017) 1 এখানে আমাদের 

অবহিত হ'ওযা প্রয়োজন যে এই দুই শ্রেণীৰ মব্যে পার্থক্য এই নয যে 
প্রথমটি লিখিত এবং দ্বিতীযটি অলিখিত, যদি'ও কতকাংশে তাহা সত্য 
কিন্তু সম্পৃণভাবে নয; কেননা এগুলি ভালভাবে বিশ্েঘণ কবিলে দেখা 
যাইবে এমন অনেক শাসনতাশ্ত্রিক আইন আছে যাহ লিখিত হয় নাই, 

আবার শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিব কিছু ন্মংশ, বিখিত হইযাছে। শ্বাসন- 

তান্ত্রিক রীতিনীতি স্বন্ধে আমবা পবে বিশদ আলোচনা কবিন। এখানে 

শুধু এইটুক্ বলা দবকাব যে এই দুই' শ্রেণী মব্যে প্রধান পার্ক্য হইতেছে, 
শাসনতান্বিক আইন বলিতে বুঝা শাসনতত্ত্রেব জেই অংশটি থাহা বিচাবালর 

কর্তৃক স্বীকৃত এবং বিচারালয় যাহা কাধ্যকবী করে, অপবপক্ষে শাসনতান্ত্রিক 
রীতিনীতি বলিতে বুঝায় শাসনতত্ত্রের সেই অংশ যাহা বিচারালষ বিচাবকাধ্্যে 
স্বীকৃতি দেয় না বা কাধ্যকরী কবে না, যদিও কাষ্যত, সেগুলি চালু খাকিতে 
পারে। শাসনতান্িক আইনের মব্যেও আবাব শ্রেণীবিভাগ আছে। নিমে 

বিভিন্ন শ্রেণীর ণাসনতান্বিক আইনের উল্লেখ করা হইতেছে । 
1. গুরুত্বপূণ চুপ সম্বলিত কতকগুলি এতিহাসিক দলিল যাহা 

বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সন্কটেব সমাধানে গুহীত হইযাছে। দৃান্ত 
স্বরূপ ইহাদের মধ্যে উল্লেখ কবা যাইতে পাবে-1215 সালের মহাসনদ ; 

(19809 0810), 1628 সালের অধিকারেব আবেদন (7601010) ০01 
[২181709), 1689 সালের অধিকারের বিল (11 ০1 21106), ইত্যাদি । 
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2, দ্বিতীয় পধ্যায়ে পড়ে বিভিন্ন গুরুত্বপৃণ সাংবিধানিক বিষয়ে 
পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধতাবে রচিত আইন (5808158) | দৃষ্টান্তস্বরূপ 

উল্লেখ করা যাইতে পারে হেবিয়াস কাস আইন (1679)-ব্যক্তিগত 
স্বাবীনতা সন্বন্ধে; সেটল্মেন্ট আইন . (1701)- সিংহাসনে উত্তরাধিকার 

ব্যবস্থা সম্বন্ধে; 1832, 1867, 1884-85 রিফর্ম আইনসমূহ--তোটাধিকার 

সম্প্সারণ সম্বন্ধে, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন (1835)- নাগরিক 
পৌব শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে; 18?3-76 জুডিকেচার আইন-বিচার সংস্থা 

সংগঠন সম্বন্ধে, ষ্রাটিউট অব ওয়েষ্টমিনষ্টার (1931) ডোমিনিয়নগুলির 
রাজনৈতিক সংস্থান সম্বন্ধে, ইত্যাদি । 

3. তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে পৃব্বোস্ত সনদ ও বিধিবদ্ধ আইনস্মৃহের 
প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বিচাবকদের ব্যাখ্যা। এইগুলিতে ব্যবহৃত শব্দের 
অথ সম্বন্ধে সংশরেব অবকাশ থাকিযা যায় যার চডান্ত ভাঘ) করার অধিকার 
আদালতের উপব বর্তায়। যুভ্রাষ্্রী প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও সংবিধানে 
ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যাংশসমূছের গ্রহণযোগ্য চুড়ান্ত ব্যাখ্যাব ভার'ও বিচারক- 
দেব উপবই' ন্যস্ত। তবে সেখানে আইনসভা কর্তৃক রচিত আইনকে 

গংবিধান বহিত্ত বলিযা অবৈব ঘোষণা কবিয়া নাকচ কবিবার ক্ষমতা 
বিচাবকদের আছে; বিটেনে কিন্ত বিচাবকদের সেই ক্ষমতা নাই। কিন্তু 

বিচাবকদেব ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত ও সহ্বজনগ্রাহ্য' বলিয়া গৃহীত হয় এবং এগুলি 

ব্রিটিশ শীসনতত্ত্রের একটি বিশিষ্ট অংশ বলিবা পরিণণিত। 

4. ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র আইনগত অংশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিভাগ হইল চিবাচরিত বিধানের (00011701) ].৪৮) নিয়মকানুন সমূহ। 

এগুলি আইন বলিয। গণ্য হইলেও কখনও পালামেণ্ট কর্তৃক আন্ষ্ঠানিকতাবে 

গৃহীত হর নাই এবং অলিখিতই রহিয়াছে । এগুলিব উৎপত্তির মূলে 
রহিয়াছে চিরাচবিত প্রথা ও বিচারকগণ কর্তৃক তাহাদেব প্রয়োগ । কাল- 

ক্রমে এরূপ বহু নিরনকাণুন পালামেণ্টের আইন হিসাবে পাশ হইয়াছে, 
তখন তাহারা বিধিবদ্ধ আইনে পবিণত হয়। কিন্তু তাহা সত্তেও এখনও 

বহু এরূপ চিবাচরিত বিধান শাসনতন্ত্রেব অন্ততুভ্ত বহিযাছে। দৃটটান্তস্বরূপ, 

রাজার প্রেবগেটিভ ক্ষমতা (পুবাকাল হইতে রাজাব নিজস্ব ক্ষমতা যাহ। 
পালামণ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় নাই ), ফৌজদারি মামলা জুরির বিচার 
প্রথা, বাক স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা প্রভৃতি নাগরিক অধিকার 

ইত্যাদি উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূত্ববণিত তিনটি উপাদানের মত 
এইটি কিন্ত লিখিত নয়, যদিও ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার বহু গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ এই উপাদানটির ভিত্তিতে প্রোথিত। 
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5, শ্রাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (00050110925 ) 2 সব্বশেঘষে আমরা! 

দেখি বিটিশ শাসনতপ্বের প্রধান এবং বিশিষ্ট উপাদান__শাসনতান্ত্িক 
রীতিনীতি বা “কনভেনসন? যাহা ব্রিটিশ শাসনতন্বে অতীব গুরুত্বপর্ণ 
স্বান গ্রহণ কবিয়াছে। ডাইসিই (79196) প্রথম এই শব্দটিকে চালু 
করেন এবং শাসনতন্ত্রে আইন হইতে ইহাদের পার্ক্যের উপর মনো- 
যোগ আকধণ করেন। কনতেনসনগুলি শাসনতন্ত্রের একটি অচ্ছেদ্য এবং 
অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। এগুলি শুধু যে শাসনতান্ত্রিক আইনেব চেয়ে কোন 
অংশে কম নয় তাহাই নহে, অধ্যাপক আইভর জেনিংসের ভাঘায়, “ তাহারা 
আইনের শুফ অস্থিতে মাংসেব প্রলেপ লাগায়। তাহারাই শাসনতত্বের 
আইনগত অংশকে কাধ্যকবী করে এবং নতন নূতন উদীয়মান চিন্তাধারার 
সহিত উহার সামঞ্রস্য বিবান করে। £"* 

শুধু শাসনতন্তরেরে আইনগত অংশ জানিলে, ঝিটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে 
অসম্পূণণ ধারণা অথবা ভূল ধারণাই হইবে । আইনগত ভাবে রাজার বহু 
ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে রাজার নামে মন্ত্রিসভাই সমস্ত 
ক্ষমতা প্রয়োর্গ করে। আইনগতভাবে কমন্স সভায় পরাজিত হইলে 
মন্ত্রিসভার পদত্যাণ করিবার আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই, কিন্ত আসলে 
এ অবস্থায় মন্ত্রিসভা পদত্যাগ কবিতে নৈতিক দিক হইতে বাধ্য। অবশ্য 
না করিলে আদালত কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবে না বা কোন 
প্রতিবিধান কবিবে না। “কনভেনসনস্ * বলিতে বোঝায় কতকগুলি প্রথা, 
এঁতিহ্য বা প্রচলিত অত্যাস বা নজির যাহার ভিন্ডিতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র 
চালু থাকিয়াছে এবং যেগুলি বাতিল কবিলে শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া যাইবে। 

ডাইসি এগুলিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে নৈতিক বিধিনিঘেধ (70103 ০01 7011. 
0০2] 070081105 ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন যাহ৷ গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী 
কতৃত্বস্থানীপন বাজপুকঘদের অধিকাংশ কার্ধযকলাপ এবং নিজেদের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে । কিন্ত যেহেতু এগুলি লিপিবদ্ধ 
নয় ইহাদের নিশ্চিত অর্থ পাওয়া খুবই দুরূহ । ঠিক কোন্ সময় যে একটি 
প্রথা শাসনতান্ত্রিক রীতিতে পরিণত হইয়াছে বল খুবই দূরহ। দুই একটি 
দৃষ্টান্ত দ্বারা বৃঝ17 যাইতে পারে। পূর্বে রাজা মন্ত্রিসভায় উপস্থিত থাকিতেন 
এবং সভার নেতৃত্ব করিতেন। প্রথম জঙ্ভা ইংরাজী না জানায় মন্ত্রিসভায় 
যোগ দিতেন না। দৈবচক্কে ব্যাপারটা ঘটে, পরিকল্পিত ভাবে নয়। 
এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় জর্জ'ও এ নিয়ম অনুসরণ করিতে থাকেন, ক্রমে 

[02 05201113169, "1১5 78৮7 800. 015 0০00962561012" (6৮ 10016102), 196৭, 
টি, 481-89. রি 
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বন্তমানে মন্ত্রিসভায় রাজার অনুপস্থিতিই একটা শাসনতান্ত্রিক নিয়ম বা রীতিতে 
দাঁড়াইয়াছে যাহ] রাষ্ট্রকাধ্যে মগ্রিসতার পণ দায়িত্ব এবং রাজার দাঁযত্বহীনতার 
নীতির সঙ্গে খুবই সঙ্গত হইয়াছে। কোন বিল পালামেণ্টের দুই কক্ষে 
পাশ হওযার পব রাজার সম্মতি লাগে। এ সম্মতি বতিরেকে উহা 

আইনে পবিণত হয না। আইনতঃ সম্মতি দেওযা বা না দেওয়া সম্পূর্ণ 
রাজা বা রাণীর ইচ্ছাধীন। কিন্ত রাণী এ্যানেব পৰ এপধন্ত কোন রাজা 

বা বাণী এই অসন্মতির ক্ষমতা প্রয়োগ করেন নাই। বর্তমানে রাজার 

সন্মতি প্রত্যাখ্যানেব ক্ষমতা লোপ একটি সুদৃঢ় কনভেনশনে পরিণত হইয়াছে। 

কোন রাজা ব1 রাণী পার্লামেণ্টে গুভীত বিলে সন্মতি না দেওযার কথা 
এখন কেহ চিন্তাই করিতে পাবেন না। 

অন্য একটি বীতিব কখা বরা যাক। পূৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ 

লর্ড বা কমন্স সত হইতে নিব্বিচাবে হইত কিন্তু 1902 সালে ল্ অলস্- 

বেবির (101 9%11551% ) পদত্যাগের পবৰ লর্ভসভা হইতে আর কোন 

ব্যক্তিকে স্থাধীভাবে প্রবানমস্্ীপত্দ মনোনীত না করায় ইহ। প্রায় একটি 

শাঁসনতান্তিক বীতিভে দাড়াইয়াছে যে প্রধানমন্ত্রীকে কমন্সসভার অভ্য হইতে 

হইবে । দৃষ্টান্তস্বূপ 1923 সনে যদিও লর্ড কাজ্জন লঙসভায় সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ বক্ষণশীল দলেব নেতা ছিলেন তাহাকে প্রধানমন্ত্রী নিযোগ না করিয়া 

কমন্সসভায় বক্ষণশীল্ দলের অন্যতম নেতা ব্যাল্ডুইনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ 
কবা হখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ কবা যাইতে পারে যে কমন্স সভাতেও অষ্টেন 

চেম্বারলেন এ দলের. অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতা ছিল্লেন। তারপর হইতে 
এ পধ্যন্ত আর লর্ডসভার কোন সভ্য প্রধানমন্ত্রী হন নাই। একবার মাত্র 
ব্যতিক্রম দেখা বা, তাহাও নিষযষমটিকেই প্রমাণিত করে। 1966 সনে 

হ্যারন্ড ম্যাকৃমিলান প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ কবিবাব পব লর্ড হিউম (1০10 
0119 ) এ পদে নিযুক্ত হুন। কিন্তু তিনি লর্ডসভার জদস্যপদ তথা 

লর্ড উপাধি ত্যাগ কবিয়া কমন্সস্ভাব একটি উপনিব্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা 

কবেন এবং জবী হইযা কমনসসভাব সভ্য হিসাবেই প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত 

থাকেন। সুতরাং লর্ড হিউমের এই কাধ্যে প্রথাটিরই স্বীকৃতি পাওয়া 

যায়।(১) এটা একটা কনভেনশনে দাঁড়াইয়া যাইতেছে যদিও আরও 

কিছদিন না যাইলে এ সবন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। এই অনিদ্দি্টতা 
কনভেনশনের আর একটি বিশেঘত্ব যাহা উহাকে শাসনতান্ত্রিক আইন হইতে 

চিহ্নিত করিয়া দেয়। 

(১) “০1৩" নামর্টির বানানগত উচ্চারণ যদ্দিও "হোম" হওয়। উচিত; কিন্তু সাময়িক 

পত্রপত্রিকায় নামটা "হিউম”' বলিয়াই লিখিত দেখা গিয়াছে। 
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কিন্ত কতকগুলি কনভেনসন এতই' সুপ্রতিষ্ঠিত ও সব্বজনবিদিত যে 

তাহাদেব সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই এবং প্রায় আইনের মতই' 
সব্বশ্রেণীর লোক স্বীকার করিয়া লয়। যেমন, পা্লামেণ্টের দুই অধি- 
বেশনেব মধ্যে এক বছবের বেশী ব্যবধান হইবে না: পার্লামেণ্টের আস্থা 

হাবাইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ কবিতে হইবে, অথবা পাঁলামেণ্ট ভালিযা 

দিয়া নৃতন নিব্বাচন কবাইতে হইবে এবং নৃতন নিব্বাচনে শাসকদল 
সংখ্যাগবিষ্ঠতা লাভ না কবিলে তখনই পদত্যাগ করিতে হইবে : কমন্স 

সভাব ম্পীকারকে সম্পূণ নিরপেক্ষ হইতে হইবে এবং স্পীকার নিব্বাচিত 
হুওয়! মাত্র তাহাকে তাহাব রাজনৈতিক দলেব সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ কবিতে 

হইবে ; ইত্যাদি | 

কনভেনসন্র প্রকারভেদ : 

কনভেনসনগুনিকে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয-- 
(1) ক্যাবিনেটব্যবস্থা সম্পকীয় বীতিনীতি, (2) পার্লামেণ্ট সম্পকীঁয় 
বীতিনীতি, (3) কমন'ওবেলখ সম্পকীয় রীতিনীতি । 

(1) প্রথম শ্রেণীর রীতিনীতিব করেকটি দৃষ্টান্ত দে'ওযা বাক। যেমন, 
ক্যাবিনেটের সভ্যর্গণকে অথাৎ মন্ত্রীগণকে পার্নামেণ্টের কোন এক কক্ষের 

সভ্য হইতে হইবে। পার্লামেণ্টের সংখ্যাগবিষ্ঠদল হইতেই মন্ত্রীরা নিযুক্ত 
হইবেন এবং তাহাদেব এই দলেব নিব্বাচিত নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীব 

নেতৃত্বে কাজ কবিতে হইবে। মন্ত্রিসভা সকল কাধ্যকলাপেব জন্য পার্লা- 
মেণ্টের কাছে জবাবদিহি কবিতে বাধ্য এখং উহ্াব নিকট দাধী থাকিবে । 

এই দাযিত্ব একাধারে একক ও যৌথ। অর্থ, যদি পালামেণ্ট কোন 

মন্ত্রীব প্রতি অনাস্থা ভোট পাশ করে কোন ক্ষেত্রে শুধু সেই মন্ত্রীকেই পদ- 

ত্যাগ কবিতে হইবে, কিন্ত বেশীবভাগ ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভা যৌথভাবে পদত্যাগ 
কবিবে অথবা ধদি তাঁহাদের ধারণা হর যে পার্লামেণ্টেব আস্বা হারাইলেও 

নিব্বাচকমগ্ডলী তাঁহাদের প্রতি আস্থাভাজন আছে তবে তাহারা রাজাকে 

পাললানেন্ট ভারঙ্গিযা দিযা নৃতন নিববাচন অনুষ্ঠান কবিবাব পরামর্শ দিবেন 
এবং নূতন নিব্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী কাজ কবিবেন। অর্থাৎ নিববা- 

চকমণ্ডলীর রায় যদি তাহাদের পক্ষে যায় এবং তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা 

লাভ করেন তবে তীছাঁরাই আবাব মন্ত্রিসভ। গঠন করিবেন, অন্যথায় তাহার! 

পদত্যাগ করিবেন ও বিরোধীদলকে যাহারা পালামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অভ্জন করিয়াছেন তাহাদের মদ্্রিসভা গঠন করিতে দিবেন। যদি সাধারণ 

'নির্বাচঈনেব ফলে কোন একটি দল সখখ্যাগবিষ্ঠতা না প্রায় তবে শাসকদনু 
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নবনিব্্বাচিত পালামেণ্টের অধিবেশন ডাকিয়া ভোটে ঘিজেদেব ভাগ্য 

নির্ণয় করিতে পাবে, যেমন 1924 সনে রক্ষণশীল দল করিয়াছিল, কিন্তু 

দ্বিতীয়বার বাজাকে পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নৃতন নিব্বাচন অনুষ্ঠান করি- 
বেনা। পরবাষ্ট,নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে, বিশেঘ করিয়া যুদ্ধ বা শাস্তি 
ঘোষণার ব্যাপারে মন্ত্রিসভাকে, পার্লামেণ্টের অনুমোদন লইতে হইবে। 
এই শ্রেণীব কনভেনশনগুলির অন্তনিহিত ভাব হইল আইনগত সাব্বভৌমত্বের 
অধিকারী (16821 9০9৬০1912) ) রাজা সমেত পার্লামেন্ট এবং বাজনৈতিক 
সাক্বভোমত্বের অধিকারী (7১011601091 50961691217 ) নিব্বাচকমণ্ডলীর 

মধ্যে সমণুয় স্বাপন। সংসদীয় শাসনবাবস্থাব মূলনীতি হইল দৈনন্দিন 

শাসনব্যাপাবে মন্ত্রিসপতাব মুখ্য ভূমিকা অবশ্য পালামেণ্টেব আনুমোদন 
সাপেক্ষে; কিন্ত চডান্ত ক্ষমতা ও চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকাবী নিব্্বাচক- 
মণ্ডলী । উপরোক্ত শ্রেণীর কনতেনশনগুলি এই মূল নীতিকে স্ুষ্ঠুরূপে 
কার্ধ্যকব কনিতে সাহায্য কবে। 

(2) দ্বিতীয শ্রেণীব কনভেনশনগুলি পার্লামেণ্টের কাধ্যকলাপ 
সুষ্ঠুভাবে পবিচালনার সহায়ক। যেমন, পার্লামেণ্টের অধিবেশন এক 
বছবের মধ্যে অন্ততঃ একবার আবশ্িক। রাজা বা মন্ত্রিসভা যাহাতে 

স্বৈরাচাবী না হইতে পাবে, এটা তাব নক্ষাকবচ বলা যায়। হাউস অব 
কমন্সের স্পীকাব দলীয় বাজনীতি বর্ন কবিবেন এবং তাহার পরিবর্তে 

তিনি যতদিন এ পদে থাকিতে ইচ্ছা কবিবেন তাহাব নিব্বাচনে কেহ 
প্রতিদ্বন্দিতা কবিবেন না। যেহেতু সংসদীয শাসনব্যবস্থা দলীয় বাজলীতি- 
ভিত্তিক পার্লামেণ্টেব কাধ্যপরিটালনার জন্য একজন দলনিবপেক্ষ সভা- 
পতির একান্ত প্রযোজন এবং এজন্যই স্পীকাবের নিবপেক্ষতা জম্পকিত 

কনভেনসনেব উদ্ভব। কিন্তু তাঁহাকে যদি নিব্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা কবিতে 

হয তবে তীহাকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে 
না, সেজন্যই আর একটি পরিপূরক কনভেনসনের উৎপত্তি যে যতদিন 

তিনি পার্লামেন্টে নিব্বাচন প্রার্থী হইতে চাহিবেন তাহার আসনে কেহ 

প্রতিদ্বন্দিতা কবিবে না। আর একটি কনতেনসন অনুযায়ী হাউস অৰ 

লর্ডস্ যখন সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসাবে কার্য করে তখন “ল লর্ড” 

(অর্থাৎ লর্ডসতার কয়েকজন আইন বিশারদ মনোনীত সদস্য ) ব্যতীত অন্য 

কেহ এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ কবিবেন না। এছাড়া আইন প্রণয়ন 

সংক্রান্ত প্রভৃতি ও সেই সম্পর্কে দুই কক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পক সম্বন্ধে 

নানা কনতেনশন প্রচলিত হইয়াছে যেগুলি দ্বারাই মূলতঃ এব্যাপারে দুই 

কক্ষের সম্পর্ক নিয়ন্রিত হইত 191] সন পধ্যন্ত। কিন্তু এ বছর এ 
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সম্পর্কে পালামেণ্টে এ্যাক্উট (79111910760 4০) নামে একটি আইন পাশ 

হয়, যাহাতে আইনের দ্বারা দুই কক্ষের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনটি 
আবার 1949 সনে কিছু পরিবান্তিত হয় যাহার ফলে হাউস অবৃ লর্ডসের 
ক্ষমতা আরও খব্ব করা হয়। বর্তমানে এই ব্যাপাবে এই আইন দুইটি 

পূর্বের কনভেনসনগুলিৰ স্থান লইয়াছে।* এছাড়া পার্লামেণ্টেব কাধ্য- 
পদ্ধতি সম্বন্ধীয় অনেক নিয়মই কনভেনসনগতি। যেমন, পালামেণ্টে 

বিতর্কে শাসকদলের একজন ব্তার বক্ততার পর বিরোধীদলেব একজনকে 
বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইবে যাহাতে দুই দলই' সমান সুযোগের অধিকারী 
হয়। আর একটি কনভেনসন অনুযায়ী পালামেণ্টের কাধ্যসূচী প্রণয়ন 
ব্যাপারে বিভিন্ন দলে নেতাদের সহযোগিতা গ্রহণ কবা হয়। এইরূপ 

আরও বহু কনভেনসন আছে যাহাতে বিরোধী দল বা দলগুলিকে তাহাদের 

বক্তব্য বাখিবাব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয। শাসনবাধ্যে বিরোধী দলের ! 
সক্রিয় ভূমিকার স্বীকৃতি কনভেনসনেষ ভিস্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

(3) পৃব্বেকাব ব্রিটিশ সামাজ্যেব অন্তর্ভৃক্ত বিভিন্ন স্বারত্বশাসনভোগী 
রাজ্যগোষ্ঠী ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক ও তাহাদেব নিজেদের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক 1931 সাল পর্যন্ত তৃতীৰ শ্রেণীর কনভেনশনেব মাধ্যমেই 
নিয়ন্ত্রিত হইযা আসিতেছিল যেগুলি বিভিন্ন সামাঁজ্য সন্মেলনেব ([0৩- 

[10] 002006100০6) আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু 1931 
সালে পালামেণ্ট এগুলির অধিকাংশই 1931 সনের ষ্্যাটিযট অব ওয়েষ্ট- 
মিনট্টাব (9650866 01 ড/০5071101561 ) আইনে একক্র সম্বলিত কিবা পাশ 

করে। সেগুলি এখন আইনেই পরিণত হইযাঁছে, কিন্ত কতকগুলি বিঘয়,__ 

যেমন ডোমিনিয়ন গভর্ণর _জেনাবেলেব সাংবিধানিক ভূমিকা, কমনওয়েভ্খ- 
ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে পাবস্পবিক সহযোগিতার পদ্ধতিগত নিযমকানুন বা. 
কোন ডোমিনিযনের অন্য দেশেব সঙ্গে আন্তর্জাতিক চুক্তি বিঘরক পদ্ধতি-_ 

এসব বিষয় এখনও কনতেনসনের উপরই নির্ভর করে। এগুলি প্রধানত: 
কিছুদিন অন্তর অনুষ্ঠিত পৃব্বেকার সামাজ্য সন্মেলনে (06719) 00101216006) 

ও অধূনা কমনওয়েলথ সন্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদি (যাহা এসব সন্মেলনের 
কার্ধযবিবরণীতে পাওয়া যায়)--তাহাদেব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। বস্ততঃ 
এই রাজ্যগোষ্ঠীর নামের ক্রমপরিবর্তন যাহা ইহার ক্রমবিবর্তনেরই প্রতীক্ 
মুখ্যতঃ বিভিন্ন কনভেনসনেব মাধ্যমেই সাধিত হইযাছে। প্রথম পব্ৰে 
নাম ছিল বিটিশ সামাজ্য। দ্বিতীয় পব্বে নাম হয় ব্িটিশ কমনওয়েলথ 

অৰ্ নেশনস এবং বর্তমান নাম কমনওয়েল্থ অব নেশনস্। এই নামান্তরের 
মধ্য দিয়। ব্ূপান্তরও সচিত হইয়াছে, সদন্য_রাজাগুলি ব্রিটেনের উপনিবেশ 
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হইতে, ব্িটেনেব সঙ্গে সম্পূণ সমান স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে ।& 
কিছুদিন পূর্ব পধ্যন্ত ব্রিটেনেৰ রাজা বা রানী সাধারণ যোগসূত্র ছিল, 
কিন্তু বর্তমানে কমনওয়েল্থে প্রজাতিন্নেবও স্বান রহিয়াছে এবং সদস্য থাকা 

বা না থাকা সদস্যদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত.। এই বিবন্তনের ধারাটি তৃতীয় 

শ্রেণীর কনতেনপন দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। 

আইন ও কনভেনসনের পার্থক্য : 
আইন 'ও কনভেনসনগুলিব মধ্যে তিন প্রকাবের পার্থক্য দেখা যায়। 

প্রথমতঃ আইন আদালত কতক স্বীকৃত এবং আদালত আইনের প্রয়োগ 

কবে, কিন্ত আদালত কোন কনভেনসনকে স্বীকার বা প্রয়োগ করে না। 

ইতিপৃব্বেই কনভেনপনেৰ প্রকৃতি গালোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই পার্ক 
লক্ষ কবিষাছি। 

দ্বিতীয়তঃ কনভেনসনগুলি প্রচলিত প্রথা ॥ হইতে উদ্ভূত! এগুলি 

আইনবিকদ্ধ নয তবে আইন বহিভত ( ৪%815591 ) | একটি ব্যাপারে 

প্রচলিত বীতিই ইহার রূপ নিদ্ধাবণ করে। 
উপবোন্ত দুইটি লক্ষণ হইতেই ইহাব তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি, তাহ। 

হইল ইহাব অনিদ্দিটতা ও অস্পট্ত্তা। আইনের মত কনতেনসন স্পষ্ট 

তাগাষ লিখিত নয। যেহেতু প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি অবলম্বন কবিযা 
ইহা গঁড়িবা উঠে ইহ স্পষ্টভাবে চিহ্ছিত্ত করা দুরুহ। পবিবত্তিত পরি- 
স্থিতির মহিত ইহা ক্রমার্গত কূপ পনিবর্তন কবিতে থাকে । কাজেই 

কোন একটি বিঘবে ঠিক কি কনভেনসন সঠিক করিযা কেহ বলিতে পাবে 

না, মত পার্ক্যেবও যথেছ্ অবকাশ থাকে । আবার সময়ের সঙ্গে কন- 

ভেনসনেন বারা'ও পাল্টায। কাজেই ইহার আইনের মত নিদ্দিষ্টতা থাকে 

না। কিন্তু এইসব পার্থক্য থাকা সত্বেও প্রকৃক্তি ও উদ্দেশ্যের দিক হইতে 
আইন ও কনভেনপনেব মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নাই। এ সম্বন্ধে আমরা 

পবে বিস্তারিত আলোচনা করিব। 

কনভেনসগুলি নিব্বিচারে মানিয়! লওয়া হয় কেন? 
পৃক্বেই বলা হইয়াছে শাসনতন্তরেব রীতিনীতিগুলি আইনের পধ্যায়ে 

পড়ে না। সুতরাং এগুলি না মানিলে আইন ভঙ্গের অপনাধ হয় না, 
পর রাস এস 

* এই প্রসজে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে পূর্বে এই রাঁজ্যগোঠীর সন্গেলন শুধুমাত্র 

লগনেই অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু বর্তমানে উহ! বিভিন্ন সভ্য রাষ্ট্রে পালাক্রমে অনুষ্ঠিত হইতেছে । 
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আুতরাং আদালতে এজন্য বিচার হয় না বা শাস্তি বিধান হয না। শাস্তির 

ভয়ে লোক আইন ভঙ্গ করে না। প্রশ হইতেছে এক্ষেত্রে সেভয় না 

থাক] সত্তেও কি কারণে কনভেনসনণগ্ডতলি লজ্ঘিত হয় না। ডাইসি এই 

প্রশের উত্তরে বলিয়াছেন যে এইসব রীতিনীতির সহিত আইন এমনই 

ঘনিষ্টতাবে সংশ্রিষ্ট যে কোন কনভেনসন লঙ্ঘন করিলে আইন ভঙ্গে জড়াইয়া 

পড়িতে হয়। দুই একটি দৃষ্টান্ত বাবা তিনি ইহা দেখাইয়াছেন। যেমন 

প্রতিবংসর পালামেণ্ট ডাকার কনভেনমন যদি ভঙ্গ করা হয় তবে এমন 
একটা পরিস্থিতি উপস্থিত হইবে যাহাতে আইন ভঙ্গ কক ব্যতীত গত্যন্তর 

থাকিবে না। বিটেনে যে আইনেব উপব সেন্যবাহিনীব শৃঙ্খলা নিভর 
কবে তাহ] হইল সেনারাহিনী আইন ( &1005 &০চ) এবং এই আইনের 

মেয়াদ মাত্র এক বছৰ এবং প্রতি বছব নৃতন কবিয়া পাশ করিতে হয় ; 

স্রতরাং একটানা এক বছবেব বেশী পালামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ থাকিলে 

এই আইনের মেযাদ অতিক্রান্ত হইবে। তাহাব ফলে সৈন্যবাহিনী বক্ষণ 

করা ও নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষাও বেআইনী হইযা যাইবে । কেননা এ অবস্থায় 

কোন অধস্তন সৈনিককে পদস্থ অফিসাবদের নির্দেশ জারি কবার আইনগত 
ক্ষমতা থাকিবে না। এ ক্ষেত্রে দেশবক্ষাৰ জন্য সৈন্যবাহিনী বাখা অবৈধ 

হইবে। এছাড়া আবও একভাবে আইন লজ্ঘন অনিবাধ্য হইয়া পড়িবে । 
বিটেনেব সরকারী অর্থন্যবস্থায় কিছু কর ধাষ্য এবং কিছু সরকাবী ব্যয়ের 
মগ্তুবী বাঘিক আইনে প্রদত্ত হইযা থাকে। প্রতি বছব নৃতন করিযা এই 
আইন পাশ করিতে হয়। এক বছবেব বেশী * পালামেণ্টেব অধিবেশন 

না ডাকিলে এই আইনের মেযাঁদ ফরাইয়া 'যাওযায এসব কর আদান করা 
বা এসব খাতে ব্যয় করা বেআইনী হইযা পড়িবে । অখচ প্রশাসন চালাইতে 

হইলে কর আদায় বা এসব খাতে ব্যয় না কবিয়া উপাষ নাই। স্সতরাং 

আইন ল্জ্ঘন এড়াইতে হইলে এক বছরের মধ্যে পালামেন্ট ডাকা ছাড়া 

গত্যন্তর নাই। আরও দূই একটি কনভেনসনের দৃষ্টীপ্ত দিয়! ডাইসি 

দেখাইয়াছেন কিভাবে এঁসব কনভেনসন ভঙ্গ করিলে আইন ভঙ্গের মুখোমুখী 
হইতেই হইবে। 

কিন্তু ঢাইসির সমালোচকগণ খুব সঙ্গতভাবেই বলিষাছেন যে ডাইসি 
এমন নিপুণতাবে তাহার দৃষ্টান্ত নিব্বাচন কবিয়াছেন যাহা তাহার সিদ্ধান্তের 
অনুকূলে যাইবে । কিন্তু এমন অনেক কনভেনসন উল্লেখ করা যায় যে 
ক্ষেত্রে উহা! লঙ্ঘন কবিলে আইন ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না। দৃষ্টান্ত 
দিলেই এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাইবে । যেমন হাউস অব কমন্সের 
স্পীকার যদি এ পদে নিব্্বাচনেব পরও দলীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ 
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করেন তাহাতে তীহাকে অনিবার্ধ্যতাবে কোন আইনতঙ্গের সন্মুখীন হইতে 
হয় না। অনুরূপভাবে লর্ডসসতা যখন সব্র্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে 
কাধ্য করে সেই অধিবেশনে যদি ল লর্ড' ব্যতীত অন্য কোন সদস্য যোগ 

দেন তবে তাঁহাকে সেজন্য কোন আইন. লঙ্ঘনের সন্ুুখীন হইতে হইবে 
না। আরও বহু কনভেনসন গন্বন্ধেই একথা খাটে। সুতরাং দেখা যায় 

কনভেনসনগুলি কেন সকলক্ষেত্রে অনুসৃত হয় এ জন্বন্ধে ডাইসির ব্যাখ্যা 
সম্পূণভাবে প্রযোজ্য নয়, অতএব ইহ গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট 
লাউয়েল দেখাইযাছেন পার্লামেন্ট যেহেতু সাব্বভৌম সংস্থা ইহা ইচ্ছা 
করিলে আমি এ্যাক্ট বা ফাইন্যান্স গ্যাক্টি বাঘিকের পরিবর্তে চিরস্থায়ী 

করিয়! দিতে পাবে; তাহা হইলে পালামেণ্টের অধিবেশন প্রতি বছর 

অনষ্ঠান করিবার কোন আইনগত দায় থাকিবে না। তাছাড়া কোন কন- 

ভেনসনই অকাট্য বা অপরিবন্তনীয় নয়। (আইভর জেনিংস বলিয়াছেন, 
“কনভেনসনগুলি শুধু নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই থাকে না, 
উহাদের অস্তিত্ব উহাদের থাকার বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে ”* 

পরিবন্তিত বাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক প্রচলিত রীতি বজ্ভন 
করার নজির দেখা যায়। পৃত্বে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে শাসকদল 

নিব্বাচনে পবাজিত হইলে নবনিব্বাচিত পার্লামেন্ট ডাকিয়া ভোট লইয়া 
তবে মন্ত্রিসভা পদত্যার্ কবিত। কিন্ত 1868 সালে ডিস্রেলী (11518611) 

সে রীতি *অনুসবণ না করিয়া নিব্বাচনে দলের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
মন্্রিসিভাব পদত্যাগ দাখিল ,করিলেন। আবার 1929 সালে বল্ডুইন 
অনুরূপ অবস্থায় পৃৰ্ব প্রথামত পালামেন্ট ডাকিযা ভে'ট গ্রহণের পর তবে 

পদত্য।গ কবেন। কনভেনসনগুলি মানিয়া চলার ব্যাপারে জনমনীয় ভাব 

কিছু নাই। লাউয়েলের মতে কনভেনসন মানিয়া চল হয় এগুলি লঙ্ঘন 

করিলে আইন ভঙ্গ অনিবাধ্য হইয়া পড়িবে এই বোধের জন্যই নহে, তার 

অতিরিক্ত আরও কিছু আছে। তিনি বলিয়াছেন, কনভেনসন মানিয়া 

চলাব আসল কারণ এগুলি মানা শাসকশ্রেণীর অনেকটা ইজ্জতের প্রশ 
(0০৫6 01 1)0908) | এগুলি ক্রীড়াজর্গতে ক্রীড়ার নিয়মকানূনের মত 

(1155 01 1116 £81076), যেগুলি মানার জন্য বাইরের কোন চাপের দরকার 

হয় না, খেলোয়াড়রা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই মানিয়া চলে। ইংলাণ্ডে যে 
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সামাজিক শ্রেণীর হাতে এপধ্যন্ত শীসনকাধ্য পরিচালনার দীধিত্ব বর্তাইয়াছে 
সেই শ্রেণীব মানুষরা এই' নৈতিক দাষিত্বের ব্যাপারে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর । 
তাহারা মনে করেন তাহারা সারা জাতির প্রতিভূ বা অছি হিসাবে কতকগুলি 
অলিখিত বোঝাপডার ভিত্তিতে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং তাহারা এই 
নীতিগুলি যাতে লজ্বিত না হয সে বিঘষে অত্যন্ত সচেতন। লাউয়েলের 
মতে এই সচেতনতাই কনভেনসন মানিযা চলাবৰ নিগুট অর্থ। শাসনযন্ত্ 
চলে বহু লোকেব সহযোগিতার মাধ্যমে । সাধাবণ মান্ঘ প্রত্যাশা করে যে 

এই কর্মকাণ্ডে লিপ্ত সকলেই যে যাহাব দাযিত্ব যথাযথভাবে পালন করিবে । 

এই' সহযোগিতা সম্যক্ভাবে সক্রিয় কবিতে কতকগুলি বীতিনীতি প্রযো- 
জনের তাগিদেই গঁড়িযা, উঠে। এগুলি শাসনকাধো লিপ্ত সকল পক্ষই 

মানিয়া চলিবে এটা জনসাধানণেব প্রত্যাশা । এই প্রত্যাশা ভঙ্গ কবিতে 

কেহই সাহস করেনা, কাঁবণ গণতান্ত্রিক বাষ্টে জনম্তভকে উপেক্ষা কবিয়া 

কেহই ক্ষমতাসীন থাকিতে পাবে না। এই দিক্ হইতে দেখিলে শাসন- 
তাম্বিক আইন ও কনভেনসনেব মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। লোকে 

আইন ভঙ্গ কবেন প্রত্যক্ষভাবে আদালতেৰ ভযষে হইলেও পরোক্ষভাবে 

জনমতেবই চাপে। আইন জনমতেৰ প্রতিফলন। কমভেনসনও শাসক 

সম্পৃ্দা লঙ্ঘন কবে না পবোক্ষভাবে জনমতেনই দাকীতে। কোন প্রধান- 

মন্ত্রী বদি কমন্সসভার অনাস্থা ভোট উপেক্ষা কনিষা পদতাগ করিতে বা 

নৃতন নিব্বাচন করিতে অস্বীকাব কবেন তবে সাবা দেশে তাহার বিরুদ্ধে 
এই অসাংবিধানিক কাজেব জন্য জনমতেব এমনই বিস্ফোনণ ঘটিবে যে 

তাহার নতি স্বীকার কবা ছাড়া গত্যন্তন থাকিবে না। কিন্ত ইহা হইল 

কনভেনসন মানিয়া চলিতে বাধ্য কবিবাব চরম অস্ত্র। প্রতিদিন ইহাব 

প্রযোগ প্রয়োজন হয না। মানিযা চলাব দৈনন্দিন স্যাশন (501701101) ) 

হইল শ।সকসম্প্দাযেব সহজ অভ্যাস বা সংস্কার যাহা স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই 
তাঁহারা মানিরা চলেন! কোন বাহিবেব চাপ স্যটির প্রমোজন হয় না। 

আইনেৰ ব্যাপারেও প্রায় একই কথা খাটে। 

অধ্যাপক জেনিংসের মতে কনভেনসনগুলিও কোন সংবিধানের মৌল 
নীতিসমূহেদই অনুরূপ এই অর্গে যে উভয়ই মূলতঃ জনসাবধাবণের সম্মতির 
উপর প্রতিষিত। একটি লিখিত সংবিধান আইনেন মর্যাদা পায় কেহ 
ইহাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বচনা করিয়াছে বলিয়া নহে, ইহা সকলে গ্রহণ 

করিয়াছে বলিয়াই! আইনের মত কনভেনসনগুলির বাধ্যবাধকতা জনর্গণের 

সেগুলি মানিবার স্বতঃস্ফর্ত ইচ্ছা হইতেই উদ্ভূত! উত্তয়েই পবস্পরের 
অনুবাপ এই কারণেই যে উভয়েই একুই' উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে নিয়োজিত-_ 
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তাহা হইল জনগণেবৰ কল্যাণের স্বার্থে গরকারেব কাঠামো ও রুর্ধার! 
নিষন্ত্রিত করা । অতএব জেনিংসেন মতে কোনটি আইন আর কোন্টি 
কনভেনসগন এটা শুধু একটা পবিভাঘাব প্রশ্বা। কোন নিয়ম আদালত 
কর্তৃক স্বীকৃত কিনা ইহাতে সাধাবণ -মানুঘেন কিছু আসে যায়না । 
এ গ্রশ শুধু সবকানি বিশেঘভুদেন ব্যাপাব। গ্রকৃতি ও উদেশ্যের দিক 
হইতে দূইএব মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। 

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রধান চরিব্রগভ বৈশিষ্ট্য মূহ : 
বিটিশ শাসনতন্ত্র প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং তাহার বিভিন্ন উপাদান 

সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা আলোচন! কবা হইল তাহ] হইতে উহার কতকগুলি 
চাবিত্রিক বৈশিষ্ট) আমাদের দৃষ্টি আকর্ণ কবে। নিয়ে এগুলির সংক্ষিপ্ত 

আলোচনা করা হইল্। 

(1) অলিখিত চক্রিজ্ঞ £-বিটিণ শাসনতত্ত্রেন ছাত্রদেন প্রথমেই যে 

লক্ষণটি চোখে পড়ে ভাহা হইল ইহাব অলিখিত চরিত্র, অথবা “আশিকভাবে 

লিখিত" বনিলেই বোবহুব সঠিক বলা হইবে। যুক্তবাষ্ট বা ভারত, ফাঁন্স 

বা সোভিবেট ইউনিষনেন শাসনতত্বের মত পৃব্ব পবিকল্পনা অনযারী খসড়া 

প্রস্তুত কবিয। বিচার বিবেচনা কলিবা তাহছান সংশোধন করিয়া বিটিশ 

শাসনতন্ত্র এবটি শাসনতন্ত্র প্রণবনকাবী পবিষদ দ্বারা গৃহীত হয় নাই। 

আগেই বলা হইবাছে ইহা বন্ধ উৎস হইতে উৎসাবিত, তাহার মধ্যে দৈব- 

ঘটনা ( 01.21100 ) ৪ পব্থ পবিকল্পনা ( ৫99)8) ) উন্য়েরই স্থান আছে। 

সুৃতবাং ইভাব মূল শীতিগুলি একটি দলিলে একত্র সম্থলিত হয় নাই বা 
সেইদপ করিবার ঢেষ্টাও হব নাই সেগুলি অবিন্যস্তভাবে নানা উপাদানের 

মধো বিশ্িপ্ত, গবেঘণা দানা জেগুলি আধিফাব করিতে হয়। তাহার মধ্যে 

কুক'ুলি হযরত পাগামেণ্টেব আইনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্ত অধিকাংশই 

হব মাই এবং নানা নডিব, অংস্কান, প্রথা ও বীতিনীতি ইতাদির মধ্যে 

ছুড়াইবা টিগাইবা বহিঘাে। জ্ডুতদাং শাসনভঙ্ছটিকে জুসংবদ্ধভাবে লিখিত 
একটি দলিল বলা বান না। এই সীমিত অঙ্গেই ইহা অলিখিত, এমন 

নয় বে ই্াব কোন অংশই ণিখিত নয, বরং আঁংশিকভাবে লিখিত বলিলেই' 

যথাযথ বণন। হইবে। কোন শাসনততদ্ত্রকেই পুরাপুরি লিখিত বা অলিখিত 
বলা যান না। কান্স, বৃক্তরাষ্ট প্রভৃতি যেসব দেশেব শাসনততনতরকে লিখিত 

বলিয়৷ উল্লেখ কবা হয মেগুলিনও অনেক অংশই অলিখিত থাকে । বস্তত: 

শাসনতন্্রগলির লিখিত ও অলিখিত এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ ঠিক বিজ্ঞান- 
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সম্মত বল! যাঁয় না, যেহেতু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু পবিমাণগৃত, গুণগত_ 

শয়।.. 

(02) নমনীয় চরিত্র :- পূর্বের লক্ষণটিব সহিত সমগোর্ঠীর আব একটি 
বৈশিষ্ট্য হইল ইহার নমনীয় বা সহজে পবিবর্তনীয (25116 ) চবিত্র। 

ভথাকথিত লিখিত শাসনতন্গ্ুলি প্রাযই দস্পবিবর্তনীয বা অনমনীয় (1084 ) 

হইয়া থাকে । এই অব শাসনতন্ত্রে সাধাবণতিঃ সংশোধন বা পবিবর্তন 

করিবার একটি বিশেষ এবং দূজহ পদ্ধতি নিদ্ধানিত খাকে এবং সংশোধন 
কবিবার জন্য সাধারণ আইনসভা হইতে স্বতন্ত্র একাটি বিশেষ শাসনতন্ত্র 

প্রণয়নকারী সংস্থা নিদ্দি্ট হয, কাজেই এই' সব শাসনত্ম্র পনিবর্তন কর 

দুর, আয়াসসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হইয়া উঠে। যুজবার্টের সংবিধান 

পরিবর্তন পদ্ধতি পর্যালোচনা করিলে এই তথটি উপলব্ধি করা যাইবে । 

অপরপক্ষে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র আপনা হইতেই অহবহ আমাদেন দৃষ্টির 
অন্তরালেই পরিবন্তিত হইতেছে কেননা আমবা পৃবেবই দেখিবাঁছি শাসনতন্ত্র 
বৃহৎ অংশই পবিবন্তনশীল কনভেনসন তিস্তিক, যেগুলি ক্রমাগত পবিবর্তন- 
শীল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইযা চলে। তাছাড়া যে অংশ পার্লামেন্টের 
আইন বা আদালতের সিদ্ধান্ত বা প্রাচীন সনদ ইত্যাদি লইয়া গঠিত যে 

কোন সময অতি সহজেই এবং অনাযাসে পালামেণ্ট নৃতন আইন প্রণবন 
কবিযা সংশোধন বা সংযোজন কনিতে পাবে ; তাহাঁৰ জনা কোন বিশেঘ 

বা জটিল পদ্ধতি অনুসরণ কবিতে হয় না, কেননা পালামেট আইনগত 
সার্বভৌমত্বের অধিকাবী। * 

পার্লামেন্ট ইচ্ছা কনিলে বাজতন্র (00110])%) বিলোপ কবাব মত জঙতি 

গুরুত্বপূর্ণ আইনও পাশ কবিতে পাবে, আবাব দণ্তচিবিৎসকদেব পেশাগত 

নিয়মকানূন স্বলিত' অতি তুচ্চ আইনও পাশ বনে এবং উভবাবিধ আইনই 

একই পদ্ধতিতে প্রণঘন করে। সাংবিধানিক আইন ও সাধাব আইনের 

মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্ক্য থাকে না। এখানে একটা বথা »মবণ 

রাখা প্রযোজন যে আইনগতভাবে যে কোন আইন ব্চনা কবিবাব বা 

সংশোধন করিবার নিরহ্কশ ক্ষমতা পালামোনেৰ আছে বলিবা পার্লামেণ্ট 
অহবহই' শাসনতন্রেব গুকত্বপূর্ণ অংশগুলি পবিবর্তন কবে না ; পার্পামে্ট এই 
গণতন্ত্রে যুর্গেও বাজতন্ত্েব উচ্ছেদ কবে নাই, বা প্রতিক্রিয়াশীল লর্ডসভাঁব 

বিলোপ করে নাই, বা ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে নাই, বদিও 

এগুলি করবার পথে তাহাব কোনই বাঁধা নাই বা কখনও ছিলনা । ইছাঁৰ 

কারণ পার্লামেণ্টের সদস্যগণ এ দেশেবই' মানুঘ, স্ুৃতবাং তে সমাজে তাহারা 
বাস করেন তাহার এতিহ্য, সংস্কার, ধ্যানধারণা, ধর্দববিশ্বাস, শীতিজ্ঞান 
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ইত্যাদির তাহারাও সবিক। পালামেণ্টের সদস্য হিসাবেও তীছারা এগুাল 

উপেক্ষা বা অতিক্রম করিতে পারেন না। স্ুতবাং আইনের দিক হইতে 

না হইলেও বাস্তব দিক হইতে তাঁহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । এইজন্য দেখা 
গিযাছে পালামেণ্ট শাসনতান্ত্রিক গুরুত্বপূর্ণ কোন বিঘয়ে আইন পাশ করিবার 
পৃক্রবে সেই ব্যাপাবটিকে বিচে বিঘঘ (19586) করিয়া সাধারণ নিব্বাচন 

মাধ্যমে মনত্রিপতা পবোক্ষভাবে জনগণের বায় (208100219) লইয়া থাকে ; 

যেষন ১৯১১ সালেব পার্লামেন্ট আইন দ্বাবা লর্ডসভাব ক্ষমতা খর্ব করিবাব 

পৃক্রে উদাবনৈতিক সবকাৰ কবিযাছিল বা কতকগুলি ভাবি শিল্প বাষ্টাযত্ত 
করা এবং ভাবত 'ও অন্যান্য উপনিবেশকে স্বাধীনতা দেওয়াব পৃরে্র্ শ্রমিক 
সনকার কবিযাছিল। বর্তমানে একটা বেওযাজই দাঁড়াইযাছে যে কোন 

দলীব সবকাব গুকত্বপূরদ কোন পবিবর্তন কবিতে আইন করিবাব পর্বে 
এ ইন্সুতে সাধাৰণ নিব্বাচন কবিম! তাহাব সপক্ষে রাষ গ্রহণ কবে; বাজ- 

নৈতিক পবিভাঘাষ বলা হয নিব্বাচকমগ্ুলীব মত বাচাই (70096) করা 

হম] স্ুতবাং দেখা যাইতেছে শাসনতন্বেব নমনীয়তা বা স্ুপবিবন্তনীযত। 

শুধু পনিবর্ন পদ্ধতিব স্ুকবতাব উপবই নিব কবে না, জাতির এতিহ্যানু- 

রাগ ও মাঘগিকতান উপব বহুলাংশে নিব করে। এজন্যই যেছেতু 
বিটিশ জাতি অতিমাব্রাষ রক্ষণশীল, শাসনতন্ত্রেব পবিবর্তন এত সহজসাধ্য 
হওয়া সত্বেও শাসনতন্বেব মূল প্রতিষ্ঠানগুনিৰ (যেমন বাজতন্ত্, লর্ডসভা, 
ক্যাবিনোটপ্রথা প্রভৃতি) মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধিত হয নাই, শাসন- 
তন্বেব মূল কীঠাযো যুগ যুগ ধবিযা অব্যাহত বহিয়াছে বলা যায়। অপর- 

পক্ষে মা্ষিন মুক্তবাণ্রেব সংবিবান সংশোধন পদ্ধতি শততীব জটিল ও দব 

হওমা সন্ছেও সেখানে বহু সাংবিধানিক পনিবন্তন আবি হইযাছে, কারণ 

আমেরিকানবা ন্িটিশ জাতিৰ মত অত বক্ষণশীল নয়। তাছাড়া সংবিধানেৰ 
বিভিন ধাবান সুপ্রিম কোটেব ব্যাখ্যার ফলে'ও নানা কনভেনসনের উৎপত্তির 

কারণেও বিপুল পবিবন্তন সাধিত হইযাছে। জুতবাং সংবিধান পবিবর্তনের 
আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিব সবলতা৷ বা জটিল্তাব ভিত্তিতে সংবিধানগুলিব নমনীষ 
ও অনমনীব শ্রেণীবিভাগ একপ্রকাব অর্থভীন। পবিবর্তনেব আনুষ্ঠানিক 
পদ্ধতির নিবিখে তথাকখিভ নমনীব সংবিধানও বাস্তবে দৃম্পবিবর্তনীয় হইতে 
পারে, আবাব তথাকখিত অনমনীয সংবিধানও স্ুপরিবর্তবীষ হইতে পারে। 

বিটেন ও যুক্তবাষ্ের দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। 

(3) এঁভিহাসিক ধারাবাহিকতা ও বিবর্তনশীলত। :- ব্রিটিশ 
শাসনতন্তরেরে আব একটি চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য হইল ইহার ধারাবাহিকতা 
ও বিবর্তনপ্রবণতা । ইহা! প্রায় গত হাজাব বৎসর ব্যাপী ধীর 
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শতিতে বিবর্তন ও সম্পসাবণেব ফলশ্তি। অনেকটা জৈব প্রক্রিয়ার মতই 

বিটিশ শাসনতন্ব আপনা আপনি গঁড়িযা উঠিয়াছে, কেহ ইহাকে তৈযার 

করে নাই। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র তাহাব অতীত হইতে সম্পণ বিচ্ছিন্ন হয় নাই'। 

ইছণব স্ুপীর্থ ইতিহাসে মাত্র একবাব ছাড়া_তাও মাত্র কয়েক বৎসরের 

জন্য,_-হতীত কাঠামোকে চুণ করিয়া তাহার স্থলে সম্পূণ নৃতন একটি 
ইমাবত গড়িয়া তোলার চেষ্টা হয নাই। একটিবাব শুধু 1653 সালে 

ইংল্যাণ্ডে ক্রমওষেলেব নেতৃত্বে একটি সাধাবণতন্ত্র (001011)0105/৩21117) 

স্বাপনেব প্রযাস হইযাছিল, কিন্ত সেটা বিটিশ জাতিৰ এতই প্রকৃতিবিকদ্ধ 
হয যে ইহা ঝিটেনেব মাটিতে শিকড গাড়িতে পাবে নাই। ইহা অত্যন্ত 

ক্ষণস্থায়ী একাটি পবীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়। বিিটিশ শাসনতন্ত্র 
বছ বৈপ্রবিক পবিবর্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হিংসাত্ক 
বিপ্রবেব ফলে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি সমূলে উৎপাটন কবিষা নৃতন প্রতিষ্ঠান 
নোপন কবিনা নব, তাহণ হইয়াছে লোকচক্ষুব অন্তবালে শান্তিপূণ বিবস্তনের 
ফলে। এই ভাবেই ঝিটেনে স্বৈনাচাবী বাজতন্র ধাপ ধাপে নিবমতান্ত্রিক 

নাজতন্ত্রে নপান্তরিত হইফযাছে। এইভাবেই ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব ও 

ক্রমবিকাশ ঘটিবাছে, এইভাবেই, পালামেণ্টে কমন্সসভার' প্রাধান্য বিস্তার 

হইযাছে এবং আাবও অনেক বৃগান্তকারী পবিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই 
গব পবিবন্তন মাঁসিবাছে ধীবমস্থব গতিতে, নিবমতান্ত্রিক পন্থাব, অতীতের 

গলে যোগবক্ষা করিযা এবং গেই সঙ্গে পবিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে 
তাল বাখিষা। এজন্য বলা ভইযাছে ত্রিটেনে বিগ্রৰের আকৃতিও রক্ষন- 

শীল। অনেক প্রতিষ্ঠানেৰ পুাতন নাম ও প্রকবণ বজাম বাখা। হইবাছে 
যদিও তাহাদেব ভাবসন্তার মম্পূণ পবিবন্তন হইযা শ্রিয়াছে। শ্রিটেনের 
এঁসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এমনই একটা অর্খগুতা দেখ! যাষ বাহা অন্য কোন 

দেশে পবিলক্ষিত হয না। এখানেই ইহার বিশেষত্ব | 

৫) শাসনতন্ত্রের তন্বগত ও বাস্তব রূপের মধ্যে পার্থক্য :_ 
উপবে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে বিশেষ করিয়া শাসনতত্রের 

ধাবাবাহিক বিবন্তন হইতে শ্রিটিশ শাসনতন্তরের আব একটি বেশিষ্ট্য আত্মব- 

প্রকাশ কনিযাছে, তাহা হইল ইহাব তন্তগত ও বাস্তববপের মধ্যে পার্থক্য | 

বল। হইয়াছে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে কোন বস্তই বাহ্যতঃ যাহা মনে হয আসলে 
তাহা নয়। আবার উহা আসলে যাছা বাহ্যতঃ তাহা মনে হয় না। 

বিদেশীদের চোখে বিটেন একটি বাজতন্রূপেই' প্রকট, কিন্তু আসলে ইহা 
ছান্সবেশী প্রজাতন্ত্র (৬511৫ 169110) | আরও সৃক্ম্মরভাবে বিশেঘণ 

করিলে বলা যায় চড়ান্ততত্তে একটি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং ইতিহাসের 
3 
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প্রথম পব্রে ইহা সত্য সত্যই, তাহা ছিল, আনুষ্ঠানিক আকৃতিতে সীমিত 

নিয়মতান্ত্রিক বাজতন্ত্র এবং বর্তমানে বাস্তব সত্যে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতিন্ত্ব। 

তত্তেন দিক হইতে এবং আইনে চক্ষে শ্রিটেনেব শাসনব্যবস্থায় রাজার 
অসীম ক্ষমতা এবং বাজাই' শাসনব্যাপারে সন্বময় কর্তা । রাজানই সরকার, 
রাজাব বিনোধীদল (1713 7৬191056515 00009511101. ) ,বাঁজকীর সেনা- 

বাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ; লাজকীর পোষ্ট অফিস, &েঁসনানি 

অফিস ইত্তাদি। মন্ত্রীসমেত সকল বাজনশ্চানীকে রাজাউ নিমোগ ও 
বরখাস্ত কবিবাব অধিকাবী। বাজাই সমস্ত সৈন্যবাঠিনীব সব্বাধ্যক্ষ, 

রাজার নামেই' যুদ্ধ বা শান্তি ঘোঘিত হয়। রাজাই মমস্ত আইন ও ন্যায়- 
বিচাবেব উত্স। রাজাই পালামেণেব অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ব! 

তাক্ষিয়া দিবাৰ অধিকারী । পার্লামেণে গহ্ীত বিল তাহাব সম্মতি ছাডা 

আইনে পবিণত ভইতে পারে না, ইচ্ছা কবিলে তিনি সম্মতি না দিতেও 

পাবেন। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদেব কাধোন মেযাদ তাহাব আস্থাষ্টিন (0185016) 

উপর নির্ভব কবে। এককথান এষন কোন সবকাবী কাজ ই থাচা শেঘ 

পর্যন্ত, প্রত্াক্ষ বা পবোক্ষভাবে বাজাব ইচ্জাধীন নর। কিন্তু এ সবই 
তত্তেব কখা। বাস্তব মত্য হইল বাজ্য একটি মহামহিম খুন্যে (00£া0- 
8০670 0101097) পনিণত হইযাছেন। সবকাঁনী সকল কফাঁজেব অহিত 

রাজার নাম যুক্ত খাকিলেও আসনে বাজ কিছুই কবেন না। 1688 

সালেব গোৌববমব বিপ্লবে ফলে ইহা চুডান্তভাবে স্বিন হইযা গিয়াছে 
রাত্রীন ব্যাপাবে বাজাঁব নিজস্ব ইচ্ডা কাধ্যকবী হইবে না। তখন হইতে 

ক্রমাগত বাজান সমস্ত ক্ষমতা বাভিগণতত বাতা হইতে প্রতিচানগত বাজতদ্ত্রে 

(00৬/7) হস্তান্তবিত হইবাচে এবং মম্ত্রিসডাই এই এ্রতিগানেপ সকল হলনা 

কাধাকবী নবাপ আবিচাবী হইঘাছে। নান্দা এউ সনলু ন্বম্তান প্রতীক 
মাত্র আছেন। তাহাপ নামে মত আরকাবী বারন সম্পন্ন লও বোন 
কার্ধযই' তীশ্ন বাক্তিগত ইচ্ছা হয না, মন্ত্রীদের ইচ্ছায় হইয়া খাকে। এটাই 

হইল শাসন্তদপ্ষেন বাশবনপ। এদপ আল অনেক দৃষ্টান্ত দেওমা যান 

যেখানে শাসনতন্বেন আনুন্ভানিক কপ হইতে বাস্ন কূপের যখেই প্রতেদ! 
(5) পালণমেন্টের আইনগত সার্ববভৌযত্ব £_ন্রিটিশ শাসন- 

তন্তেব আর একটি প্রধান বৈশি্ন হইল আইনের দিক হইতে পার্লা- 

মেশ্টেব নিরস্কৃুশ ক্ষমতা 092] 011111100101)06) | এখানে পালামেণ্ট 

বলিতে বাজা অমেত পালামেন্ট (71705 10 [থ111000৩70) বুঝিতে 

হইবে । পালামেণ্টেন দুই কক্ষ যে কোন ব্লি যথাযথ পদ্ধতি 
অনসাবে পাশ করিলে ও বাভা তাঁভাতে সন্দতি দিলেই উহ" আইন বলিয়া 

৩৩৬ 

1 
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গণ্য হইবে। এমন কোন বিঘয় নাই যে সম্বন্ধে পালামেণ্ট আইন কবিতে 

পারে না এবং পালামেন্ট ছাড়া আর কোন সংস্থার আইন প্রণয়ন কবিবার 

সাব্িবিক ক্ষমতা নাই। পালাষেণ্ট আইন দ্বাবা কোন সংস্থাকে, যেমন 

আঞ্চলিক শাসনকর্তৃপক্ষ বা কোন রেল কর্তৃপক্ষকে তাহাদেব নিজ গণ্তীর 
মব্যে নিযমকানূন বচনাব ক্ষমতা অর্পণ কথিতে পারে এবং এ আইনেব 

আওতার এগুলিও আইনের মধ্যাদা পাইবে। তাহাদেব ক্ষমতা কিন্তু 

পালামেণ্টেব এ আইনের গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পালামেণ্টের আইন 
করিবার ক্ষমতার উপর কেহই কোন বাধানিষেধ আবোপ কনিতে পারে 

না। একজন ফবাসী লেখক বলিরাছেন, পুরুঘকে স্ত্রীলোকে পরিণত 

করা বা ত্ত্রীলোককে পুরুঘে পন্বিণত করা ছাড়া অর্থাৎ যাহা বাস্তবজগতে 

অসম্ভব তাছাড়া পালাষেণ্ট আইনগতভাবে সবই কবিতে পাবে। পালামেণ্ট 

যাহাই পাশ কবিবে তাহাই চা তাহার আইনগত বৈধতা বিচার 

কবিবাব ক্ষমতা, কাহাবও নাই। পালামেছ্টেব আইন নীতিজ্ঞান বিবোধী 

হইতে পানে, ধন্মসংস্কাব ফি হইতে পাবে, চিরাচনিত প্রখা, এতিহ্য ও 

সংস্কাব বিবোধী হইতে পারে। তবুও কোন আদালত ইহার আইনগত 

বৈধতাব প্রশ্ন বিচাব করিতে পাবিবে না। ডাইসি একটি চবম দৃষ্টান্ত 
দিয়া ব্যাপাবটি প্রাঞ্জল কবিয়াছেন। পার্লামেন্ট যদি এমন একটি আইন 

করে যে বাজ্যে নীলচক্ষু বিশিছ সব্ শিশুকে হত্যা কলা হইবে, বা ঘাট 
বছরের উপব বযস্ক ব্যক্তিদের হত্যা কবা হইবে এবং আইনাটি যদি নিদিছ 

পদ্ধতি অনুসবণ কবিরা পাশ হয তবে এই আইন খ্বলে কেহ ইহ্াদির্গকে 
হত্যা কবিলে তাহাকে ফৌজদাবী আদালতে সোপর্দ করা যাইবে না, 

কবিলেও আদালত অভিযোগ গ্রহণ কখিবে না বা এজন্য কোন দএ দিবে 

না | কেননা পালামেণ্টেব আইন আদালতবেও মানিতে ভহনে। অবশ 

এটা তন্তেব কথা । বাস্তবে পা্ীবেশটের আইনগত সধ্বগ্রাথ। মতা 
থাকা সত্তেও বাস্তবে তাহাৰ ক্ষমতান উপব নির্দেশ * আছে, কিছু ভিতবেৰ 
দিক হইতে, কিছু বাহিবের দিক হইতে। পাশামেণ্টের সদস্যবা'ও গনাভ- 
ভুক্ত মানুঘ। সামাজিক আচাবব্যবহার, শীতিবোধ, ধর্ম সংক্ষার, এতিহয 
এসমস্তেব তাহাবাও শবিক। কুতিবাং নীতিধিবোধী বা বর্ধবিবোবা বা 
জাতিৰ এঁতিহ্য বিবোধী আইন করিবার ক্ষমতা খাকা মরে তাহাপা 
নিজেদেব তাখিদেই তাহা কনিতে পাবেন না। এগুলি ভিতনেৰ দিক 

হইতে সীমানির্দেশ। আবার অনেক আইন পালানেণ্ট পাশ করিতে পারে 
না জনমতের বিবপ প্রতিক্রিয়ার ভবে। যদি বাজতন্ত্র বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির 

অবিকার ব। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলোপ করিয়৷ পালামেণ্টে কোন বিল 
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পেশ হয় সারা দেশে এমনই বিক্ষোভ, হবতো বা বিদ্রোহ দেখ! দিবে যাহাতে 

পালামেন্ট এঁ বিল প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইবে। কিন্ত আইনগত দিক 
হইতে এগুলি কোন বাধা নয়। পালামেন্ট যদি এসব আইন প্রণয়ন করে 

তাহাকে আদালত অবৈধ বলিবে না। অসংবিধানসন্মত'' (8০01050- 

£0019041) শব্দটিব এযাটলাটি মহাসাগরের দুই পাশ দুই রকম তাৎপর্ধ্য। 
ইংল্যাণ্ডে যখন কোন আইনকে “অসংবিধানসন্মত* বলিযা অভিহিত করা হয় 

তখন বুঝিতে হইবে বক্তার মতে উক্ত আইন চিরাচবিত শাসনতান্ত্রিক রীতি 

নীতি বা নীতিজ্ঞান বা আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী, কিন্ত কেহই বা আদালত 

পালামেণ্টেব কোন আইনকে উহাব এক্ডিবাব বহিভত, জুতরাং অবৈধ 
বলিযা ঘোঘণ। কবিতে পাবেন না, কেননা পালামেণ্টেব আইনগত সাব্বভৌম 

ক্ষমতা প্রশাতীত। 

কিন্ত বুক্তবাষ্টে অবস্থা ভিমন। সেখানে কেন্দ্রে কংগ্রেসে বা রাজ্য- 

গুলিতে বাজ্য আইনসভাব আইন কবিবাব ক্ষমতা অংবিবান দ্বারা সীমিত 

এবং স্রনিদ্দিট। স্ুৃতবাত আদালতেব কাছে কোন মামলা দায়েব হইলে 

প্রধান ও প্রথম বিচাধ্য বিষয় হইল-__যে আইনে ধাবাব মামলা দায়ের করা 

হইয়াছে উহা সংবিধানসন্মত কিনা, অখাৎ আইনসভা সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার 

গণ্ভতীব মধ্যে আইনটি প্রণযন করিযাছে কিনা । যদি না কবিয়া থাকে 

তবে আদালত আইনাটি অসধবিধানসন্মত, স্ুতব।ং অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়! 
ঘোঘণা৷ কবিবে, কাবণ আইনটি যথাযথতাবে পাশ না হওযার আইন বলিয়াই 

পনিগপিত হইতে পাবে না৷ ভাবত বা ক্যানাডা বা অষ্টরেলিযা প্রভৃতি 
দেশেও “ অসংবিধানসন্মত ' শব্দটি একই অর্থে ববহৃত ভয। ব্রিটেনে 

পার্পামেণট আইনগত পণ সাব্বভৌমত্বেব অধিকারী ভওযায় শব্দটি ভিন্ন 

অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে আগেই বলা হইযাছে। ৭ স্রাট শাসন- 

তল্রের বিশেঘত্ব | 

(6) আইনের শাসন ও নিরপেক্ষতা £ নাগরিক স্বাবীনতার 
নিরাপভা-্বিটিশ শীসনতন্ত্রেরে আব একটি বিশেষত্ব হইল আইনেব শাসন 

ও নিরপ্ক্ষেতা ( 816 ০112৬ 900 11771911811 ), এখানে আইনের 

শাসন-_চিরাচবিত প্রথায় যাহা আদালত স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সুতরাং 

আইনের পর্্যায়ভুক্ত এবং যাহাকে ০0000)07 [.0দ্/ বলা হয় তাহারই 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত । ইহা কোন সংবিধানে লিখিত বিধি নয় ব! 
পার্লামেণ্টের আইনেও বিবৃত নয়, কিন্ত তবুও ইহা সুনিশ্চিত ভাবে অনুস্থত 

হয় । এখন প্রশ- আইনের শাসগ্গ বলিতে কি বোঝায় ? সংক্ষেপে ইহার 
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অর্থ--ব্যক্তিব অধিকাব নিদ্ধাবণে কোন ব্যক্তিবিশেষেব খেযালখুশী বা 
এই জাতীয অন্য কিছুব পবিবর্তে দেশেব আইনেব চূড়ান্ত কর্তৃত্ব । ঝ্িটেনে 
ইহাব অভিব্যক্তিব তিনটি বিশেষ দিক আছে । 

(৪) বিটেনে একমাত্র আইনেবই শাসন প্রতিষ্ঠিত, কোন ব্যক্তিবিশেঘেব 
এমন কি বাজাবও নয (০1৩ ০৫ 12৬ 25215 1019 ০0 791902)। 

বিটেনে কোন ব্যক্তিই সাধাবণ আদালতে সাধাবণ পদ্ধতিতে কোন আইন- 

ভঙ্গেব অপবাধে অপবাধী সাব্যস্ত না হ'ওযা পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব৷ 
সম্পত্তিব অধিকাব হইতে বঞ্চিত হইবে না| অর্থাৎ কোন বাজপুকঘেব 
কোন কাবণে বিবাগভাঁজন হইলেই, অথবা কাহাবও বিকদ্ধে কোন অপবাধেৰ 

অভিযোগ হইলেই, বা অপবার কবাব সন্দেহবশেই কাহাকেও শাস্তিভোগ 

কবিতে হইবে না। অপবাধ আধাবণ আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ দাবা 

সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইলে তবেই নিবপেক্ষ বিচাবকেব বায়ে 

কাহাকেও শাস্তি দেওযা যায অর্থাৎ স্বাধীনতা বা সম্পত্তিচ্যুত কবা যায | 

(০) আইনেব সমক্ষে সাম্যেব নীতি (68811 ৮0019 12) )-- 

আইনভঙ্গেব জন্য ধনী দবিদ্র, উচ্চনীচ, শাসক শাসিত নিবিবশেঘে সবাবই 

সমান দাযিত্ব । বিটেনে প্রধানমন্ত্রী হইতে বাস্তাব ভিক্ষুক পধস্ত কেহই 
আইনেব উদ্দে নয : যে কেহই আইন ভঙ্গ ককক তাহাকে সাধাবণ 
আদালতে একই পদ্ধতিতে বিচাবেব সন্মুখীন হইতে হইবে । ফাান্স 
এবং অন্য অনেক দেশে সবকাবী কর্শচাবী সবকাবী কাজেব গতিকে কোন 
অপবাধ কবিলে তাহাব বিশেষ আদালতে বিশেঘ আইনে (8৫00101911905 

হ&জ ) বিচাব হয যাহাতে তীহাব। সাধাবণ আইনের কঠোব ব্যবস্থা হইতে 

কিছুটা অব্যাহতি পান এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ কবেন । ব্রিটেনে 
কিন্ত কেহই কোন কাবণ্ে আইনভঙ্গেব ব্যাপাবে বিশেষ সুবিধা দাবা 

কবিতে পাবে না। সকলকেই একই আইনে একই আদালতে ও সাধাবণ 

পদ্ধতিতে বিচাবেব সম্মুখীন হইতে হয। তাছাড়া যে কেহ কাহাবও 
দ্বাবা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সাধাবণ আদালতে প্রতিবিধানেব জন্য বিচাবপ্রার্থা 

হইতে পাবে । 

উত্ত দুইটি নীতিব ফলেই ব্রিটেনে সকল নাগবিকেব মৌল 
অধিকাবগুলি সুবক্ষিত হয । আইন ভঙ্গ না কবা পধ্যন্ত কেহ ব্যক্তি 

স্বাধীনতা বা বাক স্বাধীনতা বা সংঘবদ্ধ হইবাব স্বাধীনতা বা সম্পত্তিব 
অধিকাব প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইবে না । 

(০) আব একটি বিশেঘত্ব হইল অন্যদেশে যেমন এইসব অধিকাবেব 
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উৎস হইল লিখিত সংবিধান, ব্রিটেনে তাহা নয় ; ববং এইসব অধিকার 

সংক্রান্ত মামলায প্রদত্ত আদালতেব বাষের ভিত্তিতেই সংবিধানের অনেক 
গুরুত্বপূণ নীতি গড়িযা উঠিযাছে। লিখিত সংবিধানে সম্বলিত না 
থাকিলেও বিটেনে এইসব অধিকাৰ কোনভাবে অন্যদেশের অপেক্ষা কম 

জুনিশ্চিত নয় | কাবণ আ|ইনেন শাসন হিটিশ জাতিব অস্থিমজ্জীয় 
প্রোথিত | 

(7) ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রেরে আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য :_এগুলি 
ইল ইহার এককেন্দ্রিক ( আঠ৪াে ) চবিত্র ও সীমিত ক্ষমতা 

বিভাজন ( ই ডা 96 [১০915 )| এই দই ব্যাপাবেই 
মাক্ষিন যুক্তনার্্র ভ্ইতে ইহা বৈসাদ্শ্ লক্ষণীয় | 

চপ 

বিটেনে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচনিত। অপব পক্ষে মাকিন 

দেশে যুক্তরাষ্ট্রীব ব্যবস্থা । মাকিন যুক্তবাষ্টেব ন্যায ভ্রিটেনেও আঞ্চলিক 

শাসন সংস্থা আছে । কিন্ত ইহাদেব নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই, যেষন 

আছে যুক্তরাষ্টেৰ অন্তর্গত রাজ্যগুলিব | আঞ্চলিক সংস্থার ক্ষমতা পাললামেণ্টে 

আইন দ্বাবা নিরদ্িত ও সীমাবদ্ধ। এই সংস্বাগুলি পালামেণ্টেরই সৃষ্টি 

বলা যায়। পার্লামেন্ট থে কোন সময সংশিষ্ট আইন বদবদল করিয়া 

ইহাদেব ক্ষমতা বৃদ্ধি বা আঙ্ষকোচ কবিতে পাবে, এমন কি ইহাদের 
অস্তিস্থও বিলোপ কবিতে পাবে । তাহাবা সম্পূভাবে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বাজ্যগুল্ব কিন্ত স্বতন্ত্র সত্তা আছে । কেন্জ্রের ন্যায় 

তাহাদেবও ক্ষমতান উৎস' হইল জাতীয সংবিধান এবং সংবিধানই 

উহগাদেৰ উভয়েবই স্থষ্টিকর্তী ও উভবের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া 

দেব । কাজেই কেন্দ্র বা রাজ্য কেহ কাহাবও অধীন বা মুখাপেক্ষী 
নয। এজন্যই যুক্তরার্টেব একটি লিখিত সংবিধানের বিশেষ প্রয়োজন, 

অপরপক্ষে ব্িটেনে তাহান বিশেষ প্রয়োজন নাই । 

আঁবাব মাকিন যুক্তবাষ্ট্রে যেখানে ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রায় পূর্ণ 
প্রয়োগ হইয়াছে, খ্রিটেনে ইহার শীমিত প্রয়োগ দেখা যায় | মাকিন 

যুক্তবাষ্ট্রেরে সংবিধান প্রণেতাবা লকৃ, মতেস্কো প্রভৃতি রাষ্টরনীতিবিদৃদের 
প্রভাবে পড়িষা সচেতন ভাবেই ক্ষমতা বিভাজন তত্বের প্ররোগ 

করিযাছিলেন এবং মজার কথা এই যে মঁতেক্কো বিটিশ শাসনতম্ত্রে 

একজন ভত্ত হইমাহিলেন এই বিশ্বাসে যে উহাতে এই তত্ব কাধকরী 
ছিল, অর্থীৎ সবকাবেব তিনটি বিভাগ পরস্পব বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র এবং 
তাহাব মতে ইহাই খিটিশ জাতিব ব্যজিস্বাধীনতা ভোগের উৎস। 
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যুক্তবাট্টেব সংবিধান প্রণেতার৷ তাহার এই ব্যাখ্য! গ্রহণ করিয়া তাহাদের 
রচিত সংবিধানে তত্বর্ট প্রয়োগ কবেন। কিন্ত মতেস্কো যে সময়ের 

বিটেনের শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন সে সময় কিন্ত সেখানে 
ক্যাবিনেট প্রথার স্ত্রপাত হইযাছে এবং ক্যাবিনেট প্রথা ক্ষমতা বিভাজন 

তত্বকে অস্বীকাৰব করে। যেহেতু ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট শুধু 
আইনসতাব নিকট দাযিত্বশীলই নয়, ক্যাবিনেটেব অস্তিত্ব নিভর করে 
আইনসভার আঅংখযাগরিঠের আস্থাভীজনতাৰ উপব এবং প্রত্যেক ক্যাবিনেট 

মন্ত্রীব আইনসভাব সদস্য হওযা আবশ্যিক | মন্ত্রীদের প্রত্যহ আইনসভাষ 

উপস্থিত হইয়া প্রশেব উত্তব দিতে হয়, বিল, বাজেট পাশ করাইতে 
হয়। অংক্ষেপে সভাব নেতৃত্ব করিতে হয । স্থতবাং খ্িটিশ শাসনতন্বে 

ক্ষমতা বিভাজনের অস্তিত্ব সন্বন্ধে মতেষ্কোব ব্যাখ্যা সঠিক নয় । কিন্ত 

একটি ব্যাপারে ইহাবৰ সত্যতা স্বীকার করিতে ছয়, সেটি হই বিচাব- 

বিভাগে স্বাতিন্ত্র | বিিটেনে বিচাববিভাগ, আইনবিভাগ বা শাসনবিভাগ 
কাহাবও অধীন নয় এবং সম্পৃণ স্বাধীন । 1701 সালেব নিষ্পত্তি আইন 
(4০৮০ 3০6০1090 ) অনুযারী বিচাবকদেব তাহাদের কাধ্যকালে 
বেতন. পরিবন্তন কবিবাৰ কাহানও ক্ষমতা নাই এবং মতদিন তাহাবা 

কোন অসদাচিবণে লিশ্ত না হন ততদিন তাহাদেৰ কাধাকালের নিদ্দিষ্ট 
মেয়াদ বলবৎ থাকে । তাহাদেব অপসারণ কবিতে হইলে পার্লামেণ্টের 

উভ কক্ষেব আবেদনক্রমে বাজাব নিদেশ ভাবি প্রাবোজন, যেটা খুব 
সহজসাধ্য ঘয | বিচাবকদেব এই স্বাবীনতা নাুপবিচালনায় লিপ্ত 

সকলেবই ক্ষমতাৰ অপব্যবহাবের প্রতিষেধক হিসাবে সকলেই স্বাগত 

জানায় । ব্রিটিশ শাঘনতন্ত্রে মাত্র এই বিঘষেই ক্ষমতা বিভাভান নীতির 
প্রযোগ দেখা যাষ | 

980009690 [২62.017159 

21151 73255]701 : “17010781191 00190091100) (1888). 

4৯০ 10109 : [1,001 [118 009273016010101,+ (1962), 

€0910200515--50৬ & ১৬, 

17 [0 160701109 : 4081066 0০৮11060111 (1951), 

--071051002] 1, 

[9 | 0 721 200 01৩ 0010801001100%, 

(1948), 0109105 ]1 & 111. 
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তৃতীয় অধ্যায় 

শাদন বিভাগ, (৯) 
( 7০০০1৮০ ) 

বাজ৷ বা রাণী ও রাজতন্ত্র আনুষ্ঠানিক শাসক (8006 ০৮ 08৩90 
8790 010 01 1101781015- [01712] 27500006150 ) 2 

ইতিপৃক্বে আমরা বিিটিশ শাসনতন্বের ক্রমবিকাশের ধারা ও উহার 
প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি । এখন 

শাসনতন্বের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব । প্রথমেই 

আমরা রাজা ও রাজততম্ লইয়া আলোচনা শুরু কবিতেছি, কাবণ 

আমনা দেখিয়াছি ব্িিটিশ শাসনতন্তরেরে আদিকাল হইতেই এই 

প্রতিষ্ঠানটি চলিয়া আসিতেছে এবং ইহাকে শাসনতন্ত্রেরে মধ্যমণি বলা 

অত্যুক্তি হইবে না । অবশ্য ইতিহাসেব যাত্রাপথে অন্যান্য সব জিনিঘের 

মতই ইহারও যথেষ্ট রূপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্ত বাহ্যতঃ সে পবিবর্তন বিশেষ 

দৃর্টিগোচব হয় না। 

'রাজ। বা রাণী ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য : 
এই অধ্যায়ের শিরোনামায় আমব। দুইটি শব্দ ব্যধহাব কবিযাছি, রাজা । 

বা রাণী এবং রাজতন্ত্র । প্রসঙ্গত: বল দরকাব ব্িতটিনের শাসনবিভাগেব 

শীর্ঘে যিনি বিরাজ করেন তিনি উত্তরাধিকাব সূত্রে সিংহাসনে বসিবার ও 
রাজমুক্ট ধারণের অধিকারী, পুরুষ বা স্ত্রীলোক অর্থাৎ রাজ। বা রাণী 
উভয়ই হইতে পারেন | কিন্তু আমবা এরপব 'বাজা* শব্দটি উভয় অর্থেই 

ব্যবহার করিব । “রাজতন্ত্র শব্দটি ইংবাজী 0101) 00092121019 বা 

10010109+ এই শব্দগুলির প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার কবিব। “বাভা, 

ও “রাজাতন্ত্র এই দুইটি শব্দের মধ্যে যে পাথক্য বর্তমানে দাঁড়াইয়াছে 
তাহা বিশেষ গুর্ত্বপূণ এবং অনুধাবনযোগ্য । এই পার্থক্য পৃব্ব অধ্যায়ে 
বণিত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বেশিষ্ট্য তত্বগত এও বাস্তব রূপের 

মধ্যে পাথক্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ | সাধাবণভাবে 'রাজাঃ বলিতে 
একজন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি রাজ্যের শীর্ধে অবস্থিত থাকিরা রাজকাধধ্য 
পরিচালনার দায়িত্ পালন করেন এবং “রাজতন্ত্র বা 1030%0+ বলিতে 

বুঝায় একটি প্রতিষ্ঠান (10561051100) বা পদ (০28০5) যাহা শাসন- 
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বিভার্পের শীর্ধে বিরাজ করে (০110 9%6০৪৫1%০) এবং যাহাতে, এ 

পদেব সমস্ত ক্ষমতা ও অবিকাব কেন্দ্রীভূত । এমন এক সময় ছিল এবং 
সেটা খুব বেশী দিন আগে নয় বলা যায়___সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেও-_ 
এই দুইটি শন্দের মধ্যে শাসনতাপ্্রিক দিক হইতে বিশেঘ পাথক্য 
ছিল না| বাজাব পদের সক্ে' সংশিষ্ট মব ক্ষমতা, অধিকার ও স্থুযোগ 

এ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিই নিজেৰ ইচ্ছা বা বিচাব বিবেচনা অনুসাবেই 

প্রয়োগ কবিতেন । কিন্ত 1688 সালের পন হইতে একথা বলা যায় না| 

বস্ততঃ নিটিশ শাসনতন্বেব ব্রমবিবর্তন ক্রমাগত বাক্তিগত বাজা হইতে 

লাজতন্্র বা নাজপদ প্রতিষ্ঠানে রাজকীম যাবৎ ক্ষমতাৰ হস্তান্তর দ্বাব। 

চিহিত। পার্নামেণ্ট ব্যর্তি হিসাবে রাজাকে ম্প্শ কবে নাই। তিনি 

পৃব্বেব ন্যায এখনও আইনের উদ্দে সামাজিক মধ্যাদা, মহিমায় ও 
জীকজমকে পৃব্বেব ন্যাযই অপ্রতিহত। কিন্তু রাজন্ষমতার প্রতীক্ 
বাজমূক্ট ( ০:০৬) নামে প্রতিষ্ঠানটিকে নানা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও 

পদ্ধতিন দ্বানা শৃঙ্থলিত কবিযাছে | যাহার ফলে ব্যক্তি রাজার প্রত্যেকটি 
সন্তকাবী কাজই আইন ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির বন্ধনে বাধা পডিয়াছে 
এবং পালামেণ্টেব নিযন্ত্রণেব আওতায় আসিয়াছে । ব্রাজকীয ক্ষমতার 

উপব পালামেন্টের এই নিষন্ত্রণ আবোপেব ইতিহাস দীথায়ত ; রাজা 

জনেন সময হইতে শুক হইয়া উনবিংশ শতাব্দী পথ্যন্ত ইহা চলিয়াছে। 

স্ট্যাট বাজাদেব আমলে রাজ্য পবিচালন! ব্যাপাবে চূড়ান্ত ক্ষমতা বাজার 
অথবা পালামেণ্টেব এই গ্রশ্. একটি শাসনতান্ত্রিক স্কট দানা বাঁধিয়া 
উঠে এবং 1688-89 সালে পালামেণ্টেব অনুকলে এই প্রশ্েব চুড়ান্ত মীমাংসা 
হইযা যাস । সেজন্য বলা হয 1688 সালেব মহান বিগ্রব শুধু 

এক রাজাব স্থলে আব এক রাজার অভিঘেকই নয়, ইহার গৃঢ 

তাৎ্পধ্য হইল বাজকীয় ক্ষমতার ব্যক্তি রাজাব হস্ত হইতে রাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর । এই প্রতিষ্ঠানটিকে শাসনবিভার্গের প্রধান (০06 

০%৪০০1৬০ ) বা ভাতীয ইচ্ছা বা জাতির প্রতীকৃও বলা যাইতে পারে। 

ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি পার্লামেন্ট ও পালামেণ্টের আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার 
অভিভাবকত্বেব আওতাব স্থাপিত হইযাছে |! 0০৬0 বা রাজতন্বের ক্ষমতী- 

সমূহ কিতাব, কখন প্রয়োগ হইবে তাহা ইহারাই সিদ্ধান্ত করিবে, যদিও 

নির্দেশনামা জাবি হইবে বাজাব নামে বা রাজার স্বাক্ষরে । ব্যক্তি হিসাবে 
রাজা ও বাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে মধ্যে এই' যে সৃক্ষ্য প্রভেদ এটা বিদেশী 
পর্ধবেক্ষকদেব এমন কি ইংবাজদেবও দৃষ্টি এড়াইয়া যায় এবং প্রতিষ্ঠানাটির 

ক্ষমতাগুনি বাজারই' ক্ষমতা বলিয়া মনে কবা হয়। ইহার কারণ দেশের 
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আইনে এই প্রভেদেব কোন স্বীকৃতি নাই । কিত্ক এই প্রভেদটি অনুধাবন 
করিলে রাজাব ক্ষমতা সম্বন্ধে স্বাভাবিক বিভ্রান্তির কাবণ দূব হইবে । 

বিটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে পাঠ্যপুস্তক পড়িলে বাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি 
বিপাট তালিকা পাওয়া যাইবে | বাজা যাবতীয অবকাবী সামরিক 

ও বেসামরিক কর্ম্চাবী নিযোগ কবেন, ববর্ীস্তও কবিতে পারেন । তিনি 

স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সব্বাধিনায়ক, বিদেশী বাষ্টেব সজে চুক্তি 

সম্পাদন কবেন, তাহাদের বিকদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা কবিতে পারেনা আবার 

সন্ধিও করিতে পারেন | বাটদ্ত প্রেরণ ও অনাদেশেন বা্ট্দত গ্রহণ 
কবিতে পারেন, পার্লামেন্টেব অধিবেশন আহ্বান কবিতে পারেন, ভাঙ্গিম। 

দিতে পাবেন | পার্লামেণ্টে, গুভীত বিলে সন্মতি দিযা আইন কবিতে 

পাবেন, অপবাধীদেন দণ্ডসকৰ কবিতে পাবেন, যে কোন লোককে 
সম্মানসূচক খেতাব দিতে পাবেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি । এ সবই সতা কথা । 
কিন্ত আবাব এটাও সমানই সত্য যে বাজা নিজেব ইচ্ছামত এগুলিব 

কিছুই রুবিতে পানেন না, তাভাকে সবকাবী কাজে সব সময প্রধানমন্ত্রী 

বা অন্য কোন মন্ত্রীব পূনামর্শ অনুসারে চলিতে হয় | ওমালটাব ব্যাজছট 
ড/2110 7388০1)0) 1872 সালে প্রকাশিত “ইংলিশ কনাষ্টিটিউসন”! নামক 

প্রখ্যাত গ্রন্থে তদানীন্তন মহাবাণী ভিক্টোবিযাব শ্দমতা সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ 
উক্তি কবিযাছিলেন--“পার্লামেণ্টের পবামরশ না লইয়াই রাণী ব্রিটিশ সেনা- 
বাহিনী ভাঙ্গিষা দিতে পাবেন, নৌবহন বিক্রর কবিযা দিতে পানেন। যুদ্ধ 
ঘোঘণ। করিতে পাবেন, যে কোন ব্রিটিশ ভুখণ্ড দান কবিতে পারেন । 
প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজাকে পিযাব ( চ০০:) বানাইতে পাবেন, সরকাকী 

কশ্মাচারীদের বরখাস্ত কবিতে পাবেন, রাজ্যে সব কষেদীর দণ্ড 

মকৃব কবিতে পাবেন, ইত্যাদি ।'' কোন সভাসদ্ এই উক্ভিব 

প্রতি দৃষ্টি আকর্ণ কবিলে মহাবাণী ভিক্টোবিযা বলিয়াছিলেন, 

“কি দুষ্টু লোকটা, যে এই বকম গর প্রচাব কবিতেছে। নিশ্চয় 
আমাব প্রজাব। তাহার কথা বিশ্বাস করে না|” এই ঘটনার দশ 

বৎসর পরে মহারাঁণীব প্রধানমন্ত্রী গ্রাডষ্টোনও তাহার বিশাল ক্ষমতা- 
বলীর অনুরূপ একটি তালিকা বণনা করেন । কিন্ত ইহাদের দুইজনের 
উক্তি শুধু তখনকার দিনেই নয এখনও আইনগতভাবে সত্য । কিন্ত 
তাহারা যদি নিছক আইনের দৃষ্টিতে না দেখিয়া বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিতেন 
তাহা হইলে বলিতেন এই কাজগুলি রাজা নিজে করিতে পারেন না ; 

পারেন “রাজতন্ত্র নামে প্রতিষ্ঠান বা রাজপদ এবং এই নৈর্যক্তিক প্রতিষ্ঠানটি 
চালিত হয় পার্লামেণ্ট ও মন্বিসভার সিদ্ধান্ত অন্সারে | 
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এই' প্রতিষ্ঠানটি (0:০0) কি, এই প্রশের এক কথায জবাব দেওয়া 
সহজ নয়। একটু ঘুরাইয়৷ জবাব দেওয়া যায় ব্রিটেনে রাজতম্ত্রের ইতিথৃত্ত 

স্মরণ করিয়া। বহু পূর্বে এংলো-স্যাক্সন আমলে রাজা নিক্বাচিত হইতেন 
এবং একজন রাজাব মৃত্যুর পর অন্য রাজা নিব্বাচিত না হওয়া পধ্যস্ত 
রাজপদ শূন্য থাকিত, কিন্তু নন্ম্যান আমলে বিশেষ করিয়া রাজা জনের 
পব হইতে রাজপদ বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকাব সূত্রে পূর্ণ হইতে লাগিল। 
বাজার জ্যেষ্ পুত্র বা পরপর নিকট আত্মীয় রাজার উত্তরাধিকারী হইবেন 
এই প্রথা চালু হইল। ইহারই ফলশন্তি হিসাবে রাজার পদ একটি 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল যাহার অস্তিত্বে আর কোন ছেদ পড়ার সম্ভাবনা 

রহিল না। যে মুহূর্তে রাজান মৃত্যু হয় সেই মুহর্তেই তাহার 
উত্তরাধিকারী রাজপদে অধিষটিত হইবেন এবং এ পদের সব দায়দায়িত্ব 

তাহাতেই' বর্তায়। পদ এবং পদাধিকারীর মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি 

হইল । পদ একটা নৈব্যক্তিক সত্তা, একটা প্রতিষ্ঠান যাহার কোন ছেদ 

নাই, যাহাতে পদের আনুষঙ্গিক সব ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত | 

পদাধিকারী একজন জীবন্ত মানুঘ কিন্তু নশ্বর, যিনি সাময়িকভাবে পদের 
দায়িত্ব পালন করেন, আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আইনগততাবে | সেই সময় 
হইতেই' রাজা একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল । কালক্রমে ব্যক্তি রাজার 

সমস্ত ক্ষমতা আইনগত ভাবে না হইলেও বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠানে স্থানাস্তরিত 

হইল এবং এই* প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকত্ব বন্তাইল পার্লামেন্টে ও পা্লী- 
মেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমধিত মন্ত্রিসভায় । মন্ত্রিসভাই রাজার নামে 
এবং রাজাব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শাসনকাধ্য পরিচালনা 
করিতে লাগিলেন এবং যেহেতু পালামেন্ট এবং পরোক্ষভাবে মন্ত্রিসভা 

জনগণ দ্বাবা নিব্বাচিত এবং জনমত মুখাপেক্ষী ব্িটেনে রাজত্ব গণ- 

তান্ত্রিকতায় সিঞ্চিত হইয়াছে । অবাধ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাজ- 

তশ্রে পরিণত হইয়াছে ৷ রাজা, মগ্রীগণ ও পা্লামেণ্ট এই ত্রয়ীর সঙ্গ 
সমন্বয়ে যে শভ্তিটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই রাজপদ বা রাজতন্র 
( 0£০%/0 ) বলা হইযা থাকে এবং ইহাই ব্রিটিশ শাসনতাশ্িক ইমাঁবতের 

কেন্দ্রবিন্দ ( €95510206 )। 

(রাজা ও রাজপদ বা রাজত্ব এই দুইটি শব্দের ভাবগত প্রতেদ 
ব্রিটিশ শাসনতাপ্ত্রিক সাহিত্যে প্রচলিত কয়েকটি সূত্রে সুন্দরভাবে ফটিয়া, 

উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি হইল,__চ19 10956] 0165+, বা 15 

10117 19 092.0 2 10770 1156 0109 10108+_ অর্থাৎ “রাজা কখনও মরে না? 

বা “রাজ! মরিয়াছেন 2 রাজা দীরজীবী হউন 1” ইহার অর্থ হইল ব্যজি। 
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রাজ। মরণশীল হইলেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানেব মত্যু নাই ব৷ ছেদ নাই, 

“রাজা? শব্দটি একবার ব্যক্তি রাজা অথে আবাব প্রতিষ্ঠান অর্থেও ব্যবহৃত 
হইতেছে || একজন বাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজ- 
পদের সর্ব ক্ষমতা, স্থযোগ ও দায়দায়িত্বেব অধিকাবী হন | রাজপদ বা! সিংহাসন 

কখনও শুন্য হয় না । উহার কন্মত্পবত। নিরবচ্ছিন্ন । অভিষেক শুধু 

একটা আনুষ্ঠানিক উৎসব যাহা রাজদায়িত্ব গ্রহণেব জাকজমকপুর্ণ, বণাঢ্য 
স্বীকৃতিমাত্র, আইনের দিক হইতে ইছাব বিশেষ মূল্য নাই । 

আব অকটি সূত্র হইল,_৭1175 10118 16185, ৮0 ৫০963 170 

8০৬10, অর্থাৎ “রাজা বাজত্ব কবেন কিন্তু শাসন করেন না।?ঃ 

এই সূত্রে বাজকাধ্য পবিচালনাৰ ব্যপারে রাজার ভূমিকাব তত্বগত ও 
বাস্তব দিকের মধ্যে পার্ক্যেন প্রতি নঙ্গলি নিদেশ করা হইবাছে। 
আইনগত দিক হইতে বাজাই শাসন্বিভাগেন শীঘস্বাণীয় এবং বাজপদের 

সমস্ত ক্ষমতাঁৰ অধিকারী কিন্ত বাস্তবে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ও নামে মাত্র 

বাজকাধ্য পরিচালনা কবেন, মন্ত্রিসভান ইচ্ছানুযাষী ও তাহাদেব পরামশ- 
ক্রমে এবং পবোক্ষভাবে জাতিব ইচ্ছানুসারে ) 

(আর একটি সূত্র ভইল --0]) 1108 001) ৫0 190 %/:01%--“বাজা 

কোন অন্যায করিতে পারেন না 1?) আপাতঃদৃষ্টতে উত্ভিটি কিছুটা 
বিভ্রান্তিকর | কেননা কোন মাণুঘই ন্যায অশ্যাধেন উদ্ে নয এবং বাজাও 
যখন মান্ঘ তিনিও তাঁহার কাধোন নৈতিক দাধিত্ব এডাইতে পাবেন না। 

কিন্ত উত্ভিটি মৃখ্যতঃ রাজার জরক্কাবী কাধ্যসংক্রান্ত (2010110 4১০6) । 

বাজ্যের প্রথাগত আইন (0910])9]) [,9/) অনুসাবে বাজার কোন 

কাধ্যের জন্য তাহাকে আদালতে বিচান কব। যাব না? কারণ আদালত 

বাজকীয ক্ষমতাবলেই বিচাব করে | উক্তিটিৰ বিশেঘ তাৎপধ রাজনৈতিক । 

কোন সবকারী কাজ সম্বন্ধে রাজাব কোন দাবিত্ব নাই, তাহার প্রত্যেকটি 
কাজের জন্য সংশিষ্ট মন্ত্রীই দায়ী খাকেন। সেজন্য প্রতিটি রাজকীর 

দলিল বা নির্দেশনামায় রাজাব স্বাক্ষবেৰ সঙ্গে কোন না কোন মন্ত্রীর 

প্রতিস্বাক্ষব আবশ্যিক 1 কিন্ত ইহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়মের 
আবিরাব হইবাছে যে কোন সরকারী ব্যাপারে রাজা কোন না কোন 

মন্ত্রীর পরামর্শ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মা । বেহেতু 
বিটেনে আইনের অনুশাসন স্ুপ্রতিঠিত এবং কেহই বাজার আল্ঞাপাননেব 

অজহাতে কোন বেআইনী কাধ্যের দায়িত্ব এড়াইতে পাবেন না, বাজা 
তাহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলিতে সম্মত না হইলে কোন মন্ত্রী তাহাব 

অধীনে মন্বিত করিতে রাজী হইবেন না | ইহা গেল আইনগত দায়িত্বের 
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দিক। রাজনৈতিক দিক হইতে বেছেতু রাজা পার্লামেন্টের নিকট 

দারিত্বশীল নন, এমম কি পার্লামেন্টে বিতর্কের মব্যে রাজার সমালোচনা 

করা বা তাহার নাম নেওয়াও রীতি বিরুদ্ধ, সংশিষ্ট মন্ত্রীকেই রাজার 

সমস্ত সরকাবী কাজের দাবিত্ব লইতে হয়। এই অবস্থায় রাজা যদি 
নিজের খেরালখুশীনত কাজ করেন কোন মন্ত্রীই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
রাজী হইবেন না। কাজেই বাজার রাজনৈতিক দায়িত্বরহীনতা ও মন্ত্রীর 
পূণ দাবিত্বের পবিপ্রেক্িতে বাজকীর ক্মতার বাস্তব পরিচালনা মন্ত্রীদের 
হাতেই চলিয়া গিযাছে' বদি'ও আনুভানিক ভাবে রাজার নামে সব কিছু 
চলে। বাস্তবে রাজ্য পবিচালন। ব্যাপারে রাজা একটি মহামহিম শূন্যে 
€ [09511900100 01101197) পবিণত হইযাছ্বেন। একসয়য় ছিল যখন 

রাজকীয় সমস্ত ক্ষমতাই ব্যক্তি বাজা নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী প্রয়োগ 
করিতেন । মন্ত্রীবা তাহাকে পরামর্শ দিতেন বটে কিন্তু তাহা গ্রহণ করা 

বা না কর! তাহার ইচ্ছা উপন নিভব কবিত । তখন রাজ] ও রাজতন্ত্র ব! 

রাজপদেব মধ্যে কাধ্যতঃ কোন প্রভেদ ছিল না 

রাজার ক্ষমতাবলী : 
এই প্রতেদটি স্মরণ বাখিরা আমবা এখন বাঁজার বহুমুখী ক্ষমতা সম্বন্ধে 

আলোচনা কবিব । প্রথমেই বাজকীব ব্ষমত'ন দ্বিবিধ উৎসেব্টকথা বলা দরকার 
-_-(2%) বাজার নিজস্ব বিশেষ ক্ষমতা (10107028119) এব” (6) পালা- 

মেণ্টেব আইনপ্রদ্ভ (৩0৪08(01 ) ক্ষমতা | প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা! রাজার 

নিজন্ব, নাগা নাজ্যের চিনচিবিত প্রথা (০0100000908 18%/ ) হইতে উদ্ভূত 
এনং যাহা পালামেণগ শিয়ন্রণ কবে নাই | ডাইসি এইভাবে ইহার 

ব্যাখ্যা কবিয়াছেন,নাজাব নিজস্ব বিশেষ কতা (015719811৮9) হইল 

সেই সব গবাধ ও স্বেচ্ছা প্রবোত্রা শ্মতা। বাহ। পাশামেশের নিয়ন্ত্রণের 

পর উদ্ছন্তড আছে ।”” তবে এগুলি যে পালামেণ্টের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে 
তা বলা বায় না। বে শোন নব পার্ণানদেন্ট আইন ছারা এগুলিকেও 

খবর্ব করিতে বা মংশোগন করিতে পারে। বাজার বহু প্রেরগোটিভ 
ক্ষমতাই পার্লামেন্ট হবণ কবিযাছে, আবাব কিছু কিছু বছদিনের অব্যবহারের 

ফলে লোপ পাইরাছে, যেমন পালামেণ্টে পাশ করা কোন বিলে সন্মতি 

না দেওয়ার ক্ষমতা | এইভাবে লোপ বা খবর্ব হইবার পরও কতকগুলি 

প্রেরগোটভ এখনও রাজার রহিয়! গিয়াছে । যেমন, পার্লামেন্টের অধি- 

বেশন আহ্বান কবার বা ভাওিয়া দিবার, যুদ্ধ ঘোষণা ব৷ শান্তি স্থাপন 

করিবার, বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করিবার, রাজভূত্যদের নিয়োগ ব। 



শাসন বিভাগ 47 

বরখাস্ত করিবার, দণ্ড মকব করিবার বা কাহাকেও লঙ বানাইবার অধিকার- 
সমূহ | এই ক্ষমতাগুলি রাজ পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়াই প্ররোগ করিতে 
পারেন এবং তাহা আদালতও মানিয়৷ লয়। কিন্তু বর্তমানে রাজাব 
অধিকাংশ ক্ষমতাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্তভ্ত । পার্লামেণেৰ আইনে প্রদত্ত 
রাজার ক্ষমতাবলেই প্রধানত বিভিন্ন সবকাঁরী দণ্তর কাজ কবে । তাছাড়া 

পালামেণ্টের আইনে অপিত ক্ষমতাবলে মন্ত্রীরা অনেক নিয়মকান্ন 
রচনা কবিয়া প্রশাসন চালান। এগুলি ০1:0675-17-00%0001] অর্থাৎ 
প্রিভি কাউন্সিল সমেত রাজার নির্দেশ বলিয়া খ্যাত এবং পার্নামেণ্টেব 

মূল আইনের বিরোধী না হইলে আইনেব মতই কাব্যকরী হয় । আধুনিক 
যুগে কল্যাণবৃতী রাষ্ট্র পত্তনের আদর্শ যতই জনপ্রিয় হইতেছে জন- 
সাধারণের স্ুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য রাট্রের কন্মতৎ্পরতা ততই বৃদ্ধি 

পাইতেছে। এইসব কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রশাসনের এই রকমের 

নিয়মকানুনের প্রয়োজন হয়। পার্লামেন্ট আইন দ্বাবা এই ধরণের 
নিয়মকানুন রচন। করিবার জন্য বাজাকে প্রচুর অপিত ক্ষমতা দিয়াছে। 

এজন্যই বল৷ হইয়াছে,_“গণতন্বের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজাব ক্ষমত। 

আরও সম্পূসারিত হইয়াছে ।” উক্তিটি আপাতঃবিরোধী হইলেও খুবই 
সত্য । 

শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (18590180150 1৯0 079 ) 2 

রাজার ক্ষমতা বিভিন্ন দিকে বিস্তীণ | প্রথমে, শাসনবিভাগীয ক্ষমতার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক | পৃব্বেই * বলা হইশাছে, সরকারের 
কন্মতৎ্পবতার বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে বাজার ক্ষমতাও বৃদ্ধিব দিকে । শাসন- 
বিভাঁগেব প্রধান হিসাবে রাজার বহু কিছু করণীয় এবং তীহাব জন্য কল 
ক্ষমতাই তাভাতে ন্যস্ত। যেমন, রাছ্যেব আইনসমূহ পালিত হয় এবং 
বলবৎ কবা হয় এটা দেখা তীহান কর্তব্য। সকল প্রশাসন বিভাগ 
স্ষ্টভীবে পবিচালনার দায়িত্ব তাহা উপর | এজনা বিভিন্ন বিভাগেন 
পদস্থ কর্চারীর ও সেনাবাহিনীর বদ্দীদেব নিযোগ ও বরখাস্ত বরাৰ এবং 
তাহাদেব চাকবিব শর্তাদি শিদ্ধানণ ববাব ন্বমতা তাহাব আছে । 
বিচারকদের নিয়োগও তিনিই করেন, কিন্তু ববখাস্ত করিতে পারেন শা 
বিশেষ পদ্ধতিতে ছাড়া । আইন অনুষারী কর আদায় ও সবকাকী কাজে 

ব্যঘ করিবাব ক্ষমতাঁও রাঁজাবই | স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সব্বাধিশায়ক 
হিসাবে তাহাদের উপর সকল কর্তৃত্ব তাহারই । বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক 

শাসন কতৃপক্ষের তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাহাবই । সনদ দ্বারা 
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কর্পোরেশন স্বাপন কবিবার ক্ষমতা তাঁহাব | কয়েদীদের দণ্ড হাস খা 
মকুব করিবার ক্ষমতা তাহাব, খেতাব বা অন্যান্য সন্মান বিতরণ ক্ষমতাও 
তাহার আছে। এছাড়া স্থানীয় শাসন, গৃহনির্নাণ, ত্রাণকার্ধ, জনস্বাস্থ্য 
ইত্যাদি ব্যাপাবে পার্লামেণ্টেন আইন দ্বারা প্রভূত ক্ষমতা তাহার 
উপব অপিত হইয়া থাকে । " | 

পররাষ্ট্র সম্পর্ক ব্যাপাবে বাজার ব্যাপক ক্ষমতা | বিদেশে যাবতীয় 
রাষ্ট্দূত ও দূতাবাসেও কন্মচাবীবৃন্দ বাজাব নামেই নিযুক্ত হয়, আবার 
বিদেশের রা্্দ্তগণ তাহার নিকট পরিচয়পত্র পেশ করেন ও স্বীকৃতি 
পান] কটনৈতিক ব্যাপাবে যাবতীয নির্দেশে তাহাবই নামে প্রেরিত 
হয়! জাতিসংঘে বা অন্য সব আন্তর্জীতিক সংস্থা ও সম্মেলনে 

প্রতিনিবিবা তাহাব দ্বারাই মনোনীত ও তাহাব নামেই নিদোশ গ্রহণ করেন 
বাজাঁব নামেই যুদ্ধ ঘোষণা কবা হয়, আবার রাজার নামেই শান্তি 

স্থাপিত হুঘ। জআান্তজীতিক চুক্তি সম্পাদন ব্যাপারেও রাজাব প্রভৃত 
ক্ষমতা | বাজাৰব নামেই চুক্তি শর্ত সম্বন্ধে কথাবার্তী চলে এবং 

বাজাই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষব দিযা তাহা চুড়ান্ত কবেন। অবশ্য 

অনেক সমনযেই চুক্তিগুলি অনুমোদনেব জন্য পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত 
হয, কিন্ত এ অন্বন্ধে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতীা। নাই, অবশ্য যেহেতু 

চুক্তিগুলি আসলে ক্যাবিনেটই সম্পাদন কবে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ 

গদগ্ের সবর্থন খবিবা লওযা যায় । পৃব্বে বিটিশ সাম়াজ্যের অন্তভুক্ত 
উপনিবেশগুলিব ও রান্দ্াই রাষ্প্রধান ছিলেন এবং এখনও অবশিষ্ট ক্রাউন 

কলোনিগুলিব প্রধান তিনি। কমনগওষেলথভুক্ত স্বশাসিত ডোমিনিরন- 
গুলির গভরর-জেনাবেলবা এখন'ও বাজার দ্বারাই নিযুক্ত হন, অবশ্য 

ডোমিনিষন ক্যাবিনেটেব পবামশে । বর্তমানে বাজাই ব্রিটেনের সঙ্গে 

কমনওবেল্থভুক্ত দেশগুলিব একমাত্র যোগসূত্র | 

আইনৰিভাগীয় ক্ষমন্তা ( 1,60151986/56 170৮/69 ) £ 

এখন জাইন প্রণষন ও পালামেণ্টের ক্ষেত্রে রাজার ক্ষমতা সম্বন্থে। 

আলোচনা কবা যাক | যদি'ও শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবেই রাজার মুখ্য 

তনিকা, আইনপ্রণয়ন ব্যাপারেও য়াজার ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য নয় । আনুষ্ঠানিক 

তাবে আইনপ্রণেতা শুধ পার্লামেণ্ট নয়. রাজা সমেত পার্লামেন্ট | প্রত্যেক 

আইনের প্রস্তাবনার (9817916) সূত্রেই এ বিষয়ে রাজাল অংশ 

পরিষ্ধারতাবে প্রকট হয়_-“85 16 209015 %5 [19 11950 18091190 

1/193950, 69 8100 10) 00০ ৪৫1০6 810 ০010566 ০ 096 1:0209 
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অবশ্য যেমন অন্যান্য ব্যাপাবে এখানেও বাআাব নিজস্ব কর্তৃত্ব সামান্যই, 
মগ্্রিসভাই আসলে সন্ত্রিয় তাহাব নামে, ক্ষমতী। বাল্তি রাজার পবিব্তে 
রাজপদে ( ০:০0) ন্যস্ত । পালামেণ্েে কোন বিল গৃহীত হইবার পব 

উহা বাজাব কাছে উপস্থাপিত হয তাঁহার সন্মতিব জনা, কেন না 

কোন খিলই তাহা সন্মতি ছাড়া আইনে পবিণত হইতে পাবে না। 
কিন্তু আইনেব দিক হইতে না হইলেও বাস্তবে সন্মতিদানেৰ ব্যাপারে 

তিনি এখন স্বাধীন নন | 1207 সালেন পব এ পধ্যস্ত কোন বাজা বা 
বাণী পার্লামেন্টে পাশ কবা বিলে অসন্মতি জানান নি এবং নিহ্বিচাবে 
সম্মতি “দওযাই দৃদ্মূল বীতিতে পবিণত হইযাডে যাহা উপেক্ষা করা এখন 
তাছাৰ পক্ষে বিপজ্জনক | 

যে বিল পালামেণে পাশ হঘ তাহা নিঃসন্দেহে কাবিনেটেন সমখিত, 

যেহেতু ক্যাবিনেট পালামেণ্ে অংখ্যাগবিষ্ঠতা ভেতু সন্বেমববা। বিল 

পাশ হইলে ক্যাবিনেট বাজাকে সন্মভি দিতেই পবামশ দিবে। এই 

পবামশ “উপেক্ষা কবিলে ক্যাবিনেটেব সহিত এবং পালামেণ্টের সহিত 
নাজাব সংঘর্ধ অনিবাধঘ | এক্ষেত্রে বাজাব দৃইটিযাত্র পথ খোলা 1 প্রথম, 
ক্যাবিনেটকে ববখাস্ত কবিযা বা কনাবিনোন পদত্যাগ কবায বিবোবীদলেঘ 
নেতাকে গবকাব গঠন কবিতে আহবান কৰা, বিন্ক যেহেতু পাপপামেণ্টে 
শাসকদলেব সংখ্যাগরিষ্ঠতা বর্তমান, বিবোধী £নভা এই আমন্ত্রণ গ্রহণ 
কবিবেন না, শা করিলেও পালামেণেটে ভোটে অনিবাবভাবে পবাজিত 

হইবেন এবং পদরত্তাগ কবিতে বাধ্য হইবেন | দ্বিতীয়, পালামেণ্ট ভাজিযা 
দিযা নুতন নিবর্বাচন অনুষ্ঠান কবা। একপ নিব্বাচনে প্রধান বিচাষ 
বিঘয (1959০) ছুইবে বাভা বনাম নিব্বাচিভ মন্ত্রিসভা বা পালামেণ্ট 

এবং রাজার কাধ্য জনগণের মধ্যে একটি বিতর্কের বিঘধ হইযা দীড়াইবে 
এবং সম্ভবতঃ তীত্র বিক্ষোভ দেখা দিবে মার ফলে শাসক দলেরই বিপুল 

ভোটাধিক্যে জযী হইবাব সন্তাবনা । তখন বাদাকে পদত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইতে হইবে এবং হযত বাছতন্রই চিবতবে বিলুপ্ধ হইবে । সুতরাং 
কোম বাজাই এত বড় ঝঁকি নিতে সাহসী হইনেন না। বাজাব বিলে 

সম্মত্তি দান ব্যাঁপাবটা 'একটা আনুষ্ঠানিক বর্ণাল ন্যাপারে পর্ষবস্তি 

হহয়াছে। 

এছাড়া পালামেন্টেব সিত বাজার অন্যভাবেও খনিষ্ঠ যোগাযোগ | 

বাজাই পালামেন্টেব অধিবেশন আহ্বান কবেন, স্থগিত করবেন | ভাঙ্গিয়। 
পৃ 
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দিতে পারেন এবং মতন কমন্পসভা নিব্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়া 

তাভার নামেই অনুষ্ঠিত হয। পালামেট প্রকৃত প্রস্তাবে বাজার 

সদিচ্ছাক্রমেই সমস্ত কযা পবিচালনা কবিযা খাকে । অবশ্য আসলে 

ক্যাবিনেটই পার্লামেণ্টকে , চালিত কনে নাজান নামে । পালামেণ্টের 

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে বাঁজা উদ্বোধনী ভাঘণ দেন যাহাতে বর্তমান 

অধিবেশনের যাবত কর্্স্চী ঘোঘিত হয,কি কি বিঘষে বিল উপস্থাপিত 
হইবে, ইত্যাদি | এই ভাঘণ কিন্ত মন্ত্রিপভাই বচন। কনে নিজেদ্বে কর্মসূচী 
সম্বলিত কবিযা । প্রস্তাবিত বিলগুলি মন্্রীবাই পালামেটে পেশ ববেন এবং 

পবিচালনা করেন। পার্পামেণটেব সমস্ত কর্মতৎপবতাই  নন্ত্রীদে 
অনুপ্রেবণায় এবং দাষিত্বও মন্ত্রীদেব | মন্ত্রীপা অবশ্য পালীমেনেন সদস্য, 

কিন্ত রাজাব আস্থাভাজন মন্ত্রী ভিসাবেই তাহাঁনা এই পমস্ত কাধ পব্চালন। 

করেন । 
আব একদিক দিযাও বাঁভ] আইন প্রণধনে পবোক্মভাবে অংশহাহণ 

কবেন। তাহা হইল পৃব্বোন্ড 0106175- 10-00017011 বা বাজা সশেত 

প্রিভি কাউন্সিলে নির্দেশেব মাধামে । এগুলিন মধ্যে কতব গুলি 
প্রশাসনিক নিষমকানুন যাহাব বলে বিভিন্ন বিভাগেব দৈনন্দিন কাধ। 

পবিচালনা কবা হয, আবাবৰ কতকগুলি পালামেণ্টেব আইনেব আ'তাষ 

অপিত ক্ষমতাবলে জাবি হব : ইহাদেন “্টাটিউটনি ডাব” বলা হয, 

মূল আইনেৰ সঙ্গে সঙ্গতি থাকিলে ইভারা আইনেই সমমর্যাদা পা । 
পকের্বেই বলা হইযাছে. নঞ্ভমান সুগে সবকাবের ক্রমপর্দমান ক্তখপবতাব 
পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির প্রযোভন বদ্ধি পাইয়া । 

বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা (08৫1019] 70%/615 ) 2 

বিচাঁববিভাগের ক্ষেত্রেও বাজাব এখন'ও বিড় বিছু কর্তবা আছে। 

বলা হয “বাজা সকল ন্যায় বিচাবেব উস (2700 [102 15 1139 

101171021]) ০ 211 1051100) 1 এক সময চিল যখন বিচাবেন শেত্রে 

বাজাব বিবেকই শেঘ কথা ছিল। এখন কিন্ত সেদিন নাই | কিন্ছু 
এখন'ও শাসনতাপ্রিক ভাষাষ বাভাব আদালতে বাঁডাব আইন অনুযাধী 
বিচা হয়। সকল ফৌজদারী মামলার ফবিযাদী পক্ষ বাজা | 

বাজার নামেই আদালতে অভিযুক্ত কবা হব | বাঁজার বিক্দদ্ধে কোন 

আদালতে মামলা রুজ কব যায় না, কাবণ প্রখমত5হ আাদালত বাভাবই 

আদালত, দ্বিতীয়তঃ “কমন ল' অনুযাধী বাজা কোন অনায় কলিতে 
পারেন না। বাঁজাই সকল শুবেব বিচারকদেন নিষোগ কনিষা খাবেন, 
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যদি'ও পাঁলামেণ্টের দুই কক্ষের সম্মিলিত আবেদন বাতীত তাহাদের ববখাস্ত 
করিতে পাবেন না| প্রিভি কাউন্সিলের জডিসিয়াল কমিটি যেসব মামল। 
বিচাৰ কবে সেগুলিব রায় রাজাৰ নামেই দেওয়া হয । অর্থাৎ কমিটি 
বাজার ক্ষমতা বলেই বিচার করে । বর্তমানে বিচাব বিভাগেব সাধারণ 
তঙ্থাববান কবেন লর্ড চ্যান্সেলব যিনি রাজাবই একজন মন্ত্রী, তিনি 
আবাব রাজোব সব্বোচ্চ আদালত ল সভাব'ও অধ্যক্ষ । বাজা যেকোন 

আদালতেব দণ্ডাভ্ঞ। হ্রাস বা মকৃব কবিতেও পাবেন। অন্য বিভাগেব 
মত বাজাব বিচাব বিভাগেব ক্ষমতাসমূহ আনুষ্ঠানিক মাত্র, আসলে এসব 
ব্যাপারেও তাহাকে মন্ত্রিপভাব পবামশ অনুযাষী চলিতে হয এবং বিচারব্যবস্থা 
মূলতঃ পার্লামেন্টে আইন হ্রাবাই নিষন্বিত হয়। 1701 সালেব নিষ্পত্তি 
আইনে বিচারকদেব স্বাধীনতার নীতি স্বীকৃত হইবাৰ পব বিচারকদের 
কাধ্যে মন্ত্রীদেৰ হস্তক্ষেপেব সুযোগ খবই সম্কচিত হইযাছে। সঙ্গে সঙ্গে 
বাজাব ব্যক্তিগত ক্ষমতাও | 

উপরে শাসনব্যবস্থাব প্রধান তিন বিভাগে বাঙ্জাৰ ক্ষমতা, অধিকাৰ ও 

কর্তব্যসমূহ বণিত হইল | এছাডা'ও বিবিধ প্রকাবেব কষেকটি ক্ষমতা 
সম্বন্ধে উল্লেখ প্রফোজন | 

ধন্মার ক্ষমতা : 

বন্ধে ব্যাপাবেও রাজার কিছু ক্ষমতা আছেৎ। ইংল্যাও ও স্কটল্যাণ্ডের 
প্রতিষ্ঠিত চাচ্চেব (99801191750 ০1100116$) বাজাই শীর্ষস্থানে বিরাজ 
কবেন। ইংল্যান্ডের এ্যাংলিক্যান ও ক্কটল্যাণ্ডেব প্রেস্বিট্যারিয়ান চাচ্চ 
যাহাদেব প্রতিষ্ঠিত বলা হয এবা ছাড়া অন্যান্য চার্চেব সঙ্গে 
বাঞ্টর কোন সম্পর্ক নাই । তাহাদেব বন্মীবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি তাহাবা 
স্বাবীনভাবেই নিদ্ধারণ কবে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠিত চাচ্চ কিন্তু অনেক 
বিঘষে বাষনিযস্ত্রিত এবং বাজা 'ও পালামেণ্টেব, ইহাদেৰ উপব বেশ কিছু 
কর্তৃত্ব আছে। '্যাংলিক্যান চাচ্চের প্রধান হিসাবে বাঁজাই বিশপ ও 
আচ্চবিশপদেৰ নিঝোগ করেন, এমন কি ডীনদের ও (19681) ) কখন কখন 
ক্যাননদেরও (08:09) তিনি নিযোগ করেন । এই চার্চের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট 
আইনসভা ক্যাণ্টাববেরি ও ইয়কের বধন্মীসমাবেশ (০০৪৮০০৪৫1০7) বাজাজ্ঞাতেই 

আহত হয় এবং পালামেণ্টের আইনেব মতই ইহছাদেব আইনগুলিও রাজাব 
মম্মতিসাপেক্ষ | ক্কট্ল্যাণ্ডেব প্রেস্বিট্যাবিযান চার্চে ক্ষেত্রেও রাজার 
কর্তব্য অপেক্ষাকৃত কম গুকত্বপর্ণ হলেও নিতান্ত নগুণয নয | 
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সম্গান বিচরণ ক্ষমভা £ 
৪ 

, বলা হইযা থাকে,-লাজাই সন্মানেব উতস+”, অর্থাৎ বাজ যাহাকে 

ইচ্ছা সন্মানসূচক খেতাঁবাদি অর্পণ কবিতে পারেন। কষেকটি বিশেষ 
উপলক্ষে, যেনন লাভা বা লাণীব জন্দদিন, নববর্ধের প্রথম দিন বা 
বাদ্্যাভিঘেক ইত্যাদি উপলক্ষে বাজা নানা উপাধি ও খেতাব বিতবণ 
কবিষা খাকেন | বর্তমানে প্রবানমন্ত্রীই সন্মান বিতরণেব তালিকা প্রস্তৃত 

ববিবা রাজা কাছে পেশ করেন, বাজা উহা অনমোদন কবিলে তাভাব 

শামেই ভালিকা প্রকাশিত হয | বাজা সাবাবণতঃ প্রধানমন্ত্রীব ভালিকাই 
গ্রচণ কবেন। তবে আনেক মমব নিজে প্রস্তাবও বাখেন এবং প্রধানমন্ত্রী 

বিশেষ গাপভি না থাকিলে তাহা গহীত হয । 

এপবন্ত বাজার শ্গমহার যে দা তালিকা দেওয়া হইল 

“তানোব শে পাদে বাজছতেল লেখা বা 

ভাভা বিগত 

গ্লাডঞঠ্টোনেব বণনাব হতই 
বিনাটি। কিনব পুল্নোও বাছা বলা ভইযাছে তাছার পুনবাবভি কবিমা 
বল প্রনোভণ যে এই শমতা গুলি বাজান শুধু নামে মার | বাজা নিজেন উচ্চথ 
'লাশাটিই প্রবাগ ববেন ন! | আগলে মন্ত্রীবাই সব কিছু কবেন বাজাব নামে । 

গবধালী কাগদপত্রে বা দলিলে ও নিদ্দেশনামাষ নাজাব স্বা্শবেন পাশে সংশি 

মস্বীন প্রতিষ্বানন দে'গযা হথ এবং তিনিই উহাব দাশিত্ব গ্রহণ কবেন, নাজা 
নঘ। (কুননা শাপনতন্বেল পিধান অনুসাবে বাজা ন্যয় অন্যায়ের উদ্দে | 

ভাহাব বাঁজকীবঘ খাব লাশের ভুনা দাষধী খাকেন কোন না কোন মম্্া 

বা যৌখভাবে অদ্রিঘভ! | এই পবিপ্রেদিতে খাসনবাবস্থার বাভান শাসন- 
আগ্রিক পিপি উই 2 তি খখাখ ভুিন] মলযামমেন পৃবের্ব আমবা আব দুই 

একটি বিষণ শালোচমা ববিণ | এগুলি হইল সিংহাসনেব উত্তবাধিবাল 

ও বাজান উপাবি এবং লাজীন বাভিগত যোগ সুবিধা, সম্পত্তি, নৃষ্টি 
প্রভৃতি সন্ধে | 

সিংহাসনের উত্তরাধিকার ও রাজার উপাধি : 

1688-89 সালেন বশ্পাভহীন বিগ্রুবে চূড়ান্ত ভাবে বাজতশ্তব্রেন উপব 

পালা'মেন্টেব প্রাধান্য শ্বীকৃতি হইযাছিল এবং যেসব শর্তে নাক্তা বাজত্ 
কবিবেন 3 সিংহাসনে উভবাশিকাৰ স্থিন হইবে সেগুলি ালামেণের 

'গাইনেই নিদ্ধানিত হইলে ইভাত স্বীকৃত হইয়াছিল । 
খে 

চখ 

এ 
1701 সাল হইতে 

ববেন শিম্পন্ভি আইন অনুযাগী বিটিশ সিংহাখনেল উত্তবাধিকাৰ 
শিণম হইয়া আসিতেছে । এহ আইনে নিদ্ধাবিত হইযাঁছিল যে তদানীম্ন 



শাগণ বিতানণ ন 

নাজ উইলিনাম ও তীাহান ভাবী উত্তরাপিকাবী বাণী এ্যানদেব প্রতি) 

উত্তবাধিকাবী না খাকাব সন্তাধনাম প্রশম ডেমঙ্জের দৌশিত্রী থোচেষ্টো নট 
রাজক্মাবী সোফিয়া ও তাহান স্বাভাবিক বংশবনদেশ উপন ঝাজমক 
ও বাজকীয় বিশেষ অধিকার সমৃহ বর্তাইবে । সোফিযা তখন জান্মীন 
নাজ্য হ্যানোভাবেব ইলেক্টনেটেৰ ( 16০017416 9 110109০]) বিনা 

বাজমহিখী | স্বাভাবিক বণ্শপবম্পব। শব্রে তাহার অপেক্ষা আবনাও তনেক 

নিকটতব পিংহাগনেব দাবীদার 1৮এ, লিশ্ ভাহাবা ব্নাশলিক খাকাখ ও জাহনে 
ন্যাখলিকদেপ সিংহাসন আলোহএ নিগিদ্ধ করান গোবিযাই উতভবাশিবাবা 

নিনীত হন, আবশা বানী এ্যানেশ ভীবিতকালেহ তিনি মাবা যাওনাপ 

তিনি লাজত্ব পণ নাই । 5714 গালে ভাঙার পঞআর প্রথম উভ্ভাই' উদ্ভ 

বংশে প্রথম বাজা হিণাবে শিংহান আলোহন বপবেন 9 ইংশাাঞে 

হ্যানোভাব বংশেন পভন হন বর্তমান কাশী দ্বিভীন এলেজাবেখ যে 
বংশেন একাদশতমা বা 1837 সান পনন্ত ইংঙ্নাঞেন রাজা 

ভ্যানোভাবেবও বাষ্টশাসক খাবিতেন, বিশ্ব এ বতখণ  ভিক্টোদিয়া 

গিংহাসনাবোহভণেন সঙ্গে সঙ্গে এছ সংঝোগ চিতা হম : কাপণ হ্যানোভারের 

আইটো কোন ভ্রীলোক ই বাজোন বাণা হামা! নিখিদ্ধ ছিল | প্রথম 

মহাযুদ্ধেন পব ঝবিটেনে জার্মান বিদ্বেঘেন প্রানালে এই বশর লাম পরিবর্তন 

করিযা উই ওস্ব বংশ এই নাম চালু হহনাচে। 

সিংচাননেব উত্তবাধিবাব বখজেপ্রেব আআপিপান। হি পাশোলেল 
এপেক্ষা পুকঘেব এগ্রগণ্যতা (000010৩ ৭ 40111 920171101 (180 1)1৬- 

01010001091 17910 ০৮০] 0101010 ) 'এই দহাঁটি তি আনসালে মানস 

হইয়া থাকে | কোন বাজাব মু্তা বা বাছাটুতি ধটিলে বা নাজ ত্যাগ 

কনিলে বা অক্ষম হইযা পড়িলে তাভাণ জোট্ঠ পুঞ্র বা আদাশীম্থন আবিহ 
জ্যেষ্ঠ পুর্ন বাজা ভন। ভাভাব কোন পুত্র মা খলিলে ছীপিতি জোষ কনা 

পাণী হন।| আবাব তাহাব কোন জীবিত যন্তানেল অভানে হাহাব চিপ 
পবেন ভ্রাতা বা তাহাব অবর্তমানে তাছান পু না বাশা। ততব!বিবাপী 
হইবেন, উল্লিখিত দুইটি শীতি অনুসরণ ললিশা |. এভাবে এদি মুভ 
বাজান বংশে কোন উত্তবাধিবাবী না পাপা খান ঠবে পাশামেশট আইন 
কবিমা নতুন কোন বাজবংশেন প্রবর্তন কলিতে পানে | যদি কোন 

নানানক বাজা হন না বাজা হঠাৎ অন্তস্থতা বা অনা কোন কারণে বাজ- 

কারা চালনাধ অক্ষম হইয়া গড়েন হবে বিজেনিস আইন € 5২689110 

£১০) অনুসাবে উত্তনাধিকারের লাইনে সব্বাপেশন নিসট সাধাপঘ প/ভিকে 
বিজেণ্ট (রাজপ্রতিভু ) নিবুভত কশা হয »* হংলছাগের আশমান বাণী 
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উপবোন্ত নীতি অনুসাবেই রাজ্যলাভ করেন | তীহার পিতা ষ্ঠ জর্জ 
রাজা হন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাজা অষ্টম এডোয়ার্ড রাজ্যত্যাগ (৪01086101 ) 

করাব ফলে এবং তাঁহাব কোন বংশধরের অবর্তমানে | আবার ঘষ্ঠ জঙ্জেব 
কোন পুত্রসন্তান না থাকায জ্যোষ্ঠা রুনা হিসাবে এলিজাবেথই বাণী 
হন| বর্তমান বাণীব উপাধি হইল,_-“211289900 016 96০0170, ৮ (11০ 

07200 01 0০9৫, 01 1179 [01116011100] 01 01621 13118178110 

ব0111)61া) [1619110 2170 01 1761 01161 [3621105 9100 06111601163, 

(30561, 17680 ০1 170 00021101568110), [091610061 01 0106 17810.11 
মহাঁবাণী ভিক্টোবিযাৰ আমলে এই উপাধিতে “ভাবত সমাভ্ী' (18171955 
০? 10019), (পুরুষে ক্ষেত্রে "ভাবত সম্ট!' ), অংশাট যুক্ত হইয়াছিল, 
কিন্ত 1947 সালে ভাবতেব স্বাবীনতা আইন ([11018:0 1006196100100 

4১00) অনুযাষী এই অংশটির বিলোপ কবা হয় । 1931 সালেৰ ওষেষ্ট 
মিনি্টাব আইন অনুপাবে বাজবংশ, উত্তবাধিকাৰ ও রাজার উপাধি 

ইত্যাদি পরিবন্তন ব্যাপাবে কিছুটা আইনগত পরিবর্তন হইয়াছে । এই 
আইনের পবিপ্রেক্ষিতে বাজা শুধু ব্রিটেন বা যুক্তবাজ্যেরই রাজা নন, 
তিনি বিটিশ কমনওযেল্খভুক্ত জাতিসমূতেব স্বাধীন সংযুক্তিব প্রতীক্ও 
€ 1110 55101001 ০01 1116 063 55090191101] 01 176101619 01 1116 116151) 

0010170109/68101) ০01 [6019 ) বটে । এজন্য এ আইনেব নির্দেশ 

অনুযায়ী সিংহাসনে, উত্তবাধিকার বা বাজাব উপাধি ইত্যাদি পবিবর্তন 
করিতে হইলে পূর্বের নচাথ শুধু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আইনই যথেষ্ট 
নয; এবংবিধ কোন আইনে বিটিশ পার্লামেন্ট হাডা কমনওয়েস্থেব 

প্রতিটি বাজ্যেব আইনসভা সন্মতিব প্রয়োজন হয় এবং ইছাও নির্দিট 
হইয়াছে যে বিটিশ পার্লামেণেব কোন আইন কমনওয়েন্থের কোন 

বাজ্যে প্রবত্তিত হইতে হইলে এইরূপ ঘোষণা কবিতে হইবে যে এ 
আইন সেই রাজ্যের অনুবোধ 'ও সন্মতিক্রমে পাশ হইয়াছে ৷ দৃষ্টান্তস্বরূপ 
1936 সালে (বাজা অষ্টম এডোযােব ) রাজ্য ত্যাগ আইনে (£0৫109- 
(100. 40) কমনওয়েজ্থভুক্ত প্রতিটি দেশই স্বতন্ত্রভাবে সম্মতি জ্ঞাপন 
করিয়াছে। 

রাজার বিশেষ সুযোগ সুবিধা, বৃত্তি, সম্পত্তি ইত্যাদি £ 
রাজ। কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। 

পৃত্বেই বলা হইয়াছে ব্যক্তিগত আচরণের জন্য কোন আদালতে তাহার 

বিচার চলে না, এমন কি যদি তিনি তাহার প্রধানমন্ত্রীকেও হত্যা করেন। 
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তাহাকে গ্রেপ্তান কবাও চলে ন। | তীহাৰ সম্পত্তি ক্রোক করা ষাঁয় না 

না তীাহান উপব কোন আদালতেব পরোয়ানা জাবি করা যায না। তিনি 

ব্যক্তিগত সম্পন্ভি বা ভনির মালিক হইতে পাবেন এবং যে কোন 
সাধাবণ মাঁনুঘেব মতই ইচ্ছামত সেগুলি বিলি ব্যবস্থা করিতে পারেম। 
এাভাব নিজেব প্রযোভন ও বাজসংসাবেব বায়ভাব বহনের জন্য রাজ্যের 

কোথাগাঁন হইতে তাছাকে একটি বড অঙ্কেব বাঘিক ভাতা দেওয়া হয়। 

টান নাম পিভিল লিষ্ট (01৮1 1450) 1 নূতন বাজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্জে 
পালামেপট একটি আইন (0111 715 ০৮) পাশ কবিয়া ইহার পরিমাণ 

নির্ধাৰণ কবিযা মঞ্জ,বী দেষ মাডা সেই বাজাব বাজ্যকাল যাবৎ বলবৎ 

খাকে | বন্তমান বাশীন ভাতা প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডেব মত নিদ্ধারণ করা 

ইবাচিল | সম্পৃতি মূল্যবৃদ্ধি হেতু উঠা বৃদ্ধি করা হইয়াছে | ইহা। 
আামকন ভইতে মুক্ত।  এ্রছাডা ভাহাব বাক্তিগত সম্পত্তির আয় থাকিতে 
পানে । 

শাদনন্যবস্থায় রাজার নিজন্ব ভূমিকা ও স্হান : 
পাদেশে আমলা বাঙ্াৰ বিবিধ ক্ষমতাবলীৰ আলোচনা করিযাছি। 

হাশাব নিলিখে বাজাকে আপাত;দৃ্টিতে একটি প্রতাপশালী প্রতিষ্ঠান 
পলিণা মনে জইবে | সামাজিকভাবে এবং উৎসবাদিব ব্যাপাবে রাজাষ 
ওকত্ব পুক্পেব শুলনায বিশেঘ কিছুই কমে নাই | কিন্ত বাস্তবের বিচাবে 
তান বন্তমান অবস্থান ব্রিটিশ শাসনতন্ধরেব যে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, 
৩ ও নাস্তবেন শব্যে প্রভিবনতাভান একটি প্রকৃ্ট দষ্টান্ত স্বাপন করে। 
যে পমন্ত ক্ষত তাগাতে দূশাতঃ ন্যস্ত তাভান অধিকাংশই তিনি নিজেষ 
হামযা (41501011 2)) ব্যবহান কবিতে পাবেন না। কোন না কোন 
মন্ত্রীন পবামশ আনবাধী তাহাকে ক্ষমতা বাবহাব কবিতে হয় স্বেচ্ছায় বা 
ইচ্ছান বিকদ্ধে | কাবণ রাষ্রকাধ্যের সমৃহ দারিত্ব মন্ত্রীবাই বহন করেন, 

তিনি নন | এমন কি কোন মন্ত্রী তাহাবৰ আজ্ঞাব অজুহাতে নিজেব 

দাবিত্ব এড়াইতে পারেন না । দ্বিতীয় চালসেব আমলে 1679 সালে 
আর্ল ড্যানবি (12911 10805 ) কযেকটি গুকত্তর অপরাধে পার্লামেণ্টে 
অভিযুভ্ত হইলে (100৩206৫) তিনি এই অজুহাতেন আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন, কিন্ত বিচাবে তাহা নাকচ কবা হয ও এসব অপরাধের জন্য 
তাঁগাকে ব্যক্তিগতভাবে দাবী করা হয এবং উক্ত সূত্রটি দৃঢ়মূল হয়। 
যেহেতু বাজা কোন আদাশতের এক্তিযারের বহিভভত মন্ত্রী বা কোন 
বাজকণ্্চাবী রাজার আদেশের পশ্চাতে আশ্রয় লইতে পারিলে আইনের 



এ বিদেশী নাঈপমূছের খাসনবাবস্থা -যুজবাঁজ্য 

অনুশাপন বলিযা কিছু খাকিবে না এবং মাগবিকদেন অধিকাৰ বিপলল 

হইবে । কাজেই বাজাব প্রত্যেকটি সবকাবী কাজেন জন্য কোন শা কোন 
মন্ত্রীকে দাশিত্ব লইতে ভখ এবং বেছেতু দাবিত্ব তাহাব, বাজা তাহান 

পবামশমত না চলিলে কোন মন্ত্বীই মন্্িত্ব গ্রহণ কবিতে ইচ্ছক হইবেন 
না। আনুষানিকভাবে বাঞ্ডাই সমস্ত রাজকার্ধা পবিচালমা করিলেও 
গাসপলে কোন মন্ত্রী ব। মনদ্রিসভাই তীভাকে পবিচালণা কবেন এবং তাহাব 

সকল কাবে'র দাধিত্ব গ্রহণ কবেন। ইহাই হইল সংসদীঘ শাস্নবাবস্থার 

অবিসংবাদিত শীতি । ইছান একটি চুড়ান্ত নিদশন হিসাবে বল। হুইব। 

খাকে যে লাজাব স্বাক্ষনেব জন্য মন্ত্রী যদি তাহানই নিজেব মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা 

উপস্থাপিত কবেণ তাহা9 তিনি স্বাক্ষব না কবিষ। পাবেন না। এজন্যই 

প্রেসিডেণন লাউযেল্ (19০01) বলিযাছেন,-485 21091101001 01211 

10 199 16০9999 17 11109 721021-0.00.7/ অধথ্া, “ বাজনৈতিক অঙ্গ 

হিনাবে ইহা! (019%)) পিডনে চলিবা! গিয়াছে 1 কি জাইন 

প্রণযন, কি শিঝোণ লা অপশানণ, মুদ্ধ বা শান্তি, পববাঞ্েল সহিত 

সম্পর্ক ইত।াদ পমস্ত বাঙঈ্ীয বাপাবহ ভাহাব আনতন্তেন বাইবে এবং 

সমস্তই পালামেণেন নিকট দাবী জ্ননিব্বাচিত মধ্িযভাব আযভে | নাছা 
এখন নত্য সত্যই শুধুমাত্র নাজন্ব করবেন, শাসন কবেন না। 1৩ 

1106 19187509093 10 ৪৬০11  বাজাব এই ককণ অসহাণ 

অবস্থার প্রন্তি এক্ষলি নির্দেশ নবিযা প্রাণ তিনশত বড়লেব একটি হাসা 
নসাপ্লুত গল্প প্রচশিত আছে । কখিত আছে, বাঁজা দ্বিতীষ চার্লসেব 

শযননক্ষেন দেওষালে ভাহান একজন সতাঁপদূ নছস্যচন্ছলে লিখিমা বাখেন ? 

71016 115 01] 5০9৮9191617 110 1110 10110 

৬$11056 ৮০10 00 17021) 19115 01. 

76175৬01589 চে (90115171101 

01 170৬০] 00995 ৭ ৮/10 0)16.:" 

“৬০% 1106) [91911001110 10110) €05020506 ৮১10110007৬ ৮১01০ 

৪16 1179 0৮17) 119 0019 010 1119 11011151915? ! 

আখ।২--"এখানে শযন করিখা আছেন আমাদের সাব্বভৌন প্রভু বাড | 
তাহাব কখাষ কেহই নির্ভব কবে শা। কেননা নিব্বোবেব মত বখা ভিনি 
বলেন না বা জ্ঞানবানেব মত কাজ'ও ভিনি কবেন না |” বাজা নাকি ইহাতে 

মন্তব্য কবেনহ “খুবই সতাকথা | আমাব কথাগুলি আমাব নিস্জর বটে। 
কিন্ত আমার কাজগুলি আমাৰ মন্ত্রীদেব |! এক সময় ছিল যখন বাজাই রাষ্ট 



শাসন বিভাগ ধন 

পঁবিচালনা কবিতেন, মন্ত্রীর শুধু পরামশ বা যন্ত্রণা দিতেন যাহা পাতা খুসীমও 
গ্রহণ কবিতে'ও পাশিতেন বা নাও পারিতেন। কিন্ত এখন চান] খুবিণা 

গিবাছে। এখন মন্ত্রীবাই বাজ্য চালান এবং রাজা মাত্র গাবামশ দিতে 

পাবেন, মাভা ইীন্ছা কবিলে মন্ত্রীনা গ্রহণ কবিভে পারেন খা নাও 
পারেন | 

এসব সহ্বেও বাষ্টাঘ বাঁপাবে লাঁজান কিছুই কবশীঘ শাই এমন নও | 

বাজনীতিব ক্ষেত্রে তাহাব ক্ষমতা গিবাছে মতা নিস্ত প্রভাব কছে ১, 
বন বাডিযাছচে বল। যাষ | লাউমোলেব কাম 11510011009 1725 1705017 

9111301000100 101 [১09/611, অর্থাৎ "প্রভাব শমতাব স্থলাভিঘিভ্ত হইঘাডে 11? 

নিয়ে যাভ। বলা হইতেছে তাভা হইতেই এই উদ্ফিি মাগকতা বুঝা 

মাইবে | 
সাবাঝশতঃ বা%& পবিচালনায বাড়া নিলুজব উদেনযোপে বাদাখিতে শি 

ন। কবিলেও কোন কোন অবস্থাধ পাভাবেই উদ্যোগী ভইতে হয । 
নাজাব এখন একটি গুকবপূ্ণ বাজনৈতিক কাধা হইল প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন | 

ইংল্যান্ডে দই পাটি ব্যবস্থাব পবিপ্রেক্ষিতি এ ব্যাপানে তাহান ব্যর্তিগত 

বিচান বিবেচনার স্থুযোগ কমইঈ' হয । সাঁবাবশত5 নিব্বাচনে এক পা, 

সংখ্যাগবিচ্ভতা লাভ কবে এযং তাহাব নিব্বাচিত নেতাকে তিনি সবাব 9%নেন 
দরন্য আহবান কবেন। অনা দলটি বিবোবী দল হিসাবে কাড কনে। 
বাব্যপ অবস্থা প্রবানমন্ত্রীন মৃতুণ হইলে এআ দলেনই মুতন নেভনে 
প্রধানমন্ত্রিহ গ্রহণ কলিতে আহবান কবিতে হইবে | কিভ্ড নিপাচনে আদি 

কোনও দলই নিবক্কশ সংখ্যাবিষ্ঠত। লাভি না কৰে, যেষন শ্বিটেনে হইয়াছিল 

এই শতাব্পীল ততীব দশকে বা বদি সব্যাণবিষ্ভ দপেব কোন নিব্বাচিত 

নেতা না খাকে তবে প্রণাশমন্ত্রী মনোনবন বা সবকান গগ্ধনেন ভাব 
বাঁজাব নি.জব স্বন্ধেই পডে। এ আশস্বাব বাভা বা লাশীকে এব মাবপানে 
অগ্রসস হইতে হয যাহাতে তাহার কার্ধা পক্ষপাতদুষ্টতান অভিযোগ 
নাজনৈতিক ধিতকেন লিষব শা হন এবং তাহাকে নিবদ্ধ জমালোটনাল 

পপ্পুখীন হইতে না হব।  এব্যাপাবে ভিনি আগেব প্রবানমন্ত্রীন বা কৌন 
কোন প্রিভি "াউনিসলানেব পনামণ লইহুবন কিনা সেটা তাহার শম্পণ 
ইচ্ছা্ীন | 1923 স'লে বক্ষণশীল দলেন প্রবানমন্ত্রী ভণ স্বাস্থ্যে কাৰণে 

ণণ্ত্যাগ কলিলে বাজা পঞ্চম ভজ্ঞজকে এইকপ অবস্থান সল্খীন ভইভে 
হম | বক্ষনশীল দলেব কোন নিব্বাচিত নেতা চিল মা। লর্ড কাভর্ভন 
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লঙসভাব এ দলেণ নেতা ছিলেন, কমন্সসভাতেও অষ্টেন চেখানলেশ 
একজন প্রবীন নেত। টিলেন, কিন্ত বাজা এ দুজনের দাবী উপেদা 
করিনা অপেক্ষাকৃত তকণ ও অখ্যাত মিঃ বল্ডুইনকেই সনকান গঠনের 
জন্য আমন্বণ জানান। "ভাবার 1924 সালে কমন্দসভাঁতে কোন পাঁটিবই 
সংখ্যার্ণবিষ্ঠতা ডিল শা |. এমময'ও বাঁভা উদাবটৈতিব দশনেতা এটাপবউ- 
থকে না ভাকিবা এমিক দলনেতা জ্াকডোনদাল্ডকেই শবলাব গঠ্ঠলে 
ভান দেন। 1929 সালেও একই  অপস্থাব ম্যাকডেনাল্ড বাভাব 
আামম্বণ ক্রমে উদাননৈতিন দলের সমর্থনেন উপব নিন কনিপা সংখ্যালঘু 

গবকাব গগন কলেন। 1931 সালে তীন অর্থনৈতিক সন্ধটের মুখে মন্কটল 
মোকাবিলা কবিবান জন্য সাজা শ্রমিক নেতা মণাকৃডোন্যাল্ডকে প্রবানম নী 
ন্বিা এবটি জাভীব সবকান এগ্িন নবিতে ঝলেন | বাভাঁন এই কান 

বিকদ্ধ সমালোচনার বন্ুীন হঘ | আমি দলেব মন্্রিসভাব বা প্রধান 
নেতাদেব মতামত রণ মা ববিয়াউ এই কাধা কবাব ফলে শরমিকদশ 
দ্বিধাশিভভ্ত হয | অপ্যাপক লান্দি খলিষাছেন, ম্যাকৃডোম্যাল্ডেব প্রধান, 
ম্িষে মনোশবন সম্পূর্ণ নন্গাশ বাগ্সিগত বাভ। হাববারট মবিসনাও 

তাভান 4039৬010০71 0110 17101011001 নামক গ্রন্থে বাজাব এই 

কাধ্যেন উদ্দেশা সঙ সপিলেও ইভা শ্রগান্বক বলিয়া বর্ণনা কনিযান্েন। 
তালান মতে,লা্গান উচিত টিল কবেখক্গন এমিক দাবেৰ প্রিভি কাউন্সিলাবদ্বে 

গহিত আলোচনা কনা অখবা ম্যাকাডোন্যাল্ডকে ভাগৰ মন্ত্রিসভাব মতামত 
গ্রহণ কবিতে ললা। জাতী সনকান গঠন কবান প্রমোজন সম্পর্কেও 
তিনি সংশব প্র চাশ কলিযাছেন | 

যখনই এমিকদল শংখ্যাগনিষ্ঠত। শা কবে এমিক শদসাগণ একডম 
নেত। নিব্লাচিএ কবেন। অবকান গঠনে বাভার কাজ সহভ হুম | বিদ্ধ 

নক্ষণশীল দল সাধাবণতঃ এটা না কবাঘ নাজাকেউ, প্রধানমন্ত্রিত্েব নিভিহ্ক 

দাবীদানেব মপ্যে শি বিচাববুদ্ধি অনুযায়ী একজনকে বাছিযা লইতে 
হব, যেমন আমলা দেখিষাচি 1923 সালে বাজাকেই বল্ডুইনকে মনোনীত 
বিতে হঈযাছিল 11957 সালে বখন এ্যা্টনি ইডেন পদত্যাগ কবেন 

বাণীকেই দজন দাবীদান হাবজ্ড মাকমিলন ও আব, এগ, বাটুলার-- 
এদের মবো বাশী ম্যাক্ষিলনকেই মনোনীত কবেন। শ্রমিক দলেব 

নেতাঁবা এই বাবস্থা তীব সমালোচনা কবেন | তাঁভাদেব মতে এই 
ব্যবস্থার বাভা বা বাশীকে অনর্থক দলীঘ বাজনীতিব আবর্তে গিনিযা আনা হম 

এবং তাহাঁন কার্ধা বাজনৈতিক' পিতর্কেব বিঘব হইরা দীডায় খেটা খুবই 

অনভিপ্রেত । বক্ষণশীর দল নিদ্দেবাই একজন নেতা নিক্বাচন কবিলে 
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বাজা এই অস্বস্তিকব দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে পাবেন । বাজ্জকে দলীয় 

রাজনীতির উদ্ধে রাখাই বাঞ্চনীয় | 

আব একটি ব্যাপাবেও বাজার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়াব সমষে যমযে 

অবকাশ আসে । কখনও কখনও বলা হয বাজা স্বকীব ক্ষমতা বলে 

সরকারের সম্মতি ছাডাই বা মতেব বিকদ্ধে মন্ত্রিসভা ববখাস্ত করিতে 

পাবেন এবং পালামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিতে পাবেন । এ আন্বন্দে অবশ্য 

দুই রকম মতই আছে । 1783 সালেব পবে এপধস্ত কোন বাজা। 
বা রাণী মন্বিসভাকে ববখাস্ত কবেন নাই । অভিজ্ঞ শাসনতান্ত্রিক 

আইনজ্ঞদের মতে বাজাৰ যদি এমন ধাবণাব কাঁবণ হঘ যে মপ্তরিসভাব 

নীতিগুলি পার্লামেণ্েব মনোমত হইলেও নিব্বাচকমগ্ুলীব মনোমত 

নয তবে মন্ত্রিঘভাকে ববখাস্ত করিবাব অধিকান তাহার "আছে । কিন্ত এই 

অধিকার ভিনি তখনই প্রয়োগ কনিতে পারেন যখন তিনি পার্লামেণ্ট 

ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নিব্বাচন অনুষ্ঠানের বিপড্জনক ঝুকি নিতে প্রস্তুত 
থাকেন | প্রকারাস্তবে এটা মন্্রিসভাব বিনা পরামর্শে পালামেণ্ট ভাঙলিযা 

দিবাবই অধিকার এবং এটা হবে অনেকটা বাজিখেলার মতই | যদি 

নিবর্বাচনে শাসক দলই জযলাভ কবে ওবে নিশ্চিতভাবে তাহাকে সিংভীসন 

ত্যাগ করিতে হইবে এবং হযতো বাজতম্ত্ট চিনতবে বিলুপ্ত হইবে | 
নিব্বাচন দ্বন্দেব প্রধান বিঘযবস্ত হইবে 'বাভা বনাম জনগন নিবর্বাচিত 
মন্্রিসতা' | এক্ষেত্রে মন্বিসভাবই জয অরনবার্ধ। রাজা নাজনৈতিক 

তর্কের বিঘষীভূত হইবেন | এবকম বিপজ্জনব ঝুঁবি কোন স্ুস্থমন্তি্ 
রাজা লইবেন বলিয়া মনে হব না। তবে অনেক ণময প্রধানমন্ত্রী পালামেণট 

ভাঙ্গিয়া দিযা নিব্্বাচন অনুষ্ঠান ববিবাব পবামণ দিযা খাকেন | যেমন 
ক্যাবিনেটের মধ্যে যদি গুরুতর মতবিবোধ দেখা যায বা তান ফলে 

পাললামেণ্টে ভোটে পবাজিত হয়, অথবা কোন গুকত্বপূণ নীতি অস্বন্ধে 
ক্যাবিনেট নিবর্বাচক মণ্ডলীব নুমৌদন কামনা কবে এই সব ক্ষেত্রেই 

₹. 

সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রী রাজাকে এ পবামশ দেন । এ অবস্থাম বাজা 

পপ পর পপ ৯৯৯৮ সালা শপপাগাপপশাপ্পপাগা শপ? আপ পা শশা এ 2 শী 2 ০ 

* 1964 মনে রম্ষণশীল দল পার্লামেন্টে দলীয় নে| নির্ব।চনের একটি নতুন পদ্ধতি 

গ্রহণ করে; পদ্ধতিটি বেশ জটিল। এ বছরেই সার এালেক্ ডগলস হিউম নেতার পদে 

ইন্তফ। দিলে [মিঃ হিথ সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি অনুসারে রক্ষণশীল দলের নেতা নির্বাচিত হন। 
তখন রক্ষণশীল দল বিরোধীদলের ভূমিকায় । (0. ৪০০৫ ৮151011129, '' ৩০201061059] 
2120. 4১0101755526155 1787, 4610 12010 1991, 17, 293-4 ) 
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প্রণানমপ্্রীপ পরামণ গ্রহণ কবিবেন কিনা এ ব্যাপারে তাহাব স্বাধীনত। 

শাচ়ে কিনা সে সম্বন্ধে মতঈৈব দেখ যায় । মহারাণী ভিক্টোরিয়াল 

মতে এ স্বানীনতা তাহ।ব ছিল । অধ্যাপক কীথও অনুরূপ মত পোঘণ 

লুবেন | আবার অনেকে বলেন মন্ত্রিসভার পবামণ ছাড়া পালামেণ্ট 

ভাঙ্গিনা দিবান বাজার নিজস্ব অধিকার নাই | পদ্ধতিগত বাঁধাও আছে । 

ভবে অনেক অমন বাজান চাঁপে মন্ত্রিভা একপ পবামর্শ দিতে বাজী 

হন | অধ্যাপক ছেমিংগ দ্বিভীন মতের পৌোষঘক | অধ্যাপৰ কীগ 

বলেন, "প্রণানমন্ত্রী দি পাল্লামেণ ভাঙ্ষিযা দিবাব পবামশ দেন রাজা 

সে পলাশ গ্রহণ করিতে নানা কিনা এই প্রশে পণ্ডিতদেব মধ্যে 

মত্ত পার্খকা আছে | কিন্ু এ বিঘযে প্রকট মত হইল বাজাব এ 

এধিকাঁন আছে, তবে ঢবন প্রয়োজন ছাড। বাজা এ অধিকার প্রয়োগ 

কবিবেন না |” ভবে একটা বিঘন সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই, তাহা 

-ইল প্রধানমন্ত্রী নাজানে দিযা একবাব পালীমেণ্ট ভাঙ্গিবা দিবাৰ পব 

খদি নিক্বাচনে ঠাঁছার দল পবাঁডিতভ হয তবে দ্বিতীয়বার আব নাজাকে 

পালামেনট ভাঙ্গিঝা দিবা পবামশ দিতে পানেন না, দিলেও বাজা তাহ 

তিশা নিলি লজ্যি জাগা] 

সন্মান ও খেচাব বিজলণ , 
্ 

৭ একটি বাপ্রাবে্ আমের সমণ বাছা নিডেব পিছু কখনণীথ 

লে | আাগেভ বণা হইবাভে, বাজান একটি বিশেষ অধিকাঁল 

(1[0101-060150 ) হহল সল্মাশ লিতবশ | পাছা যেশন ন্যাথ পিচাবেব 

উংন+, তন "মননে উত্স ॥ বযগবুণ ধবিষা লাভা বা বাণী 

হী গরিব দেল লক্সান বিঙলণেস অধিকীলী | পুর্বে লাভা নিভে 

গল্লান বিতবপেল তাপিকা প্রস্ততি কবিতেন, কিন্ত বর্ভমানে প্রধানমন্ত্রী 

এই ভালিন। প্রস্থত কনেণ এবং বাঁজাকে দিনা অনুমোদন কবাইয়। 

গন | সশখে গমনে লাদা কোন বান্তি সঙ্থন্ধে আপত্তি কবিতে 

পাবেন বা আহাৰ নিডেব প্রস্তাবও দিতে পাবেন | সাবাবণতঃ প্রধানমন্ত্রী 

এরূপ ক্ষেত্রে বাভার কা মানিধা লন, যদি নীতিগ্রতভাবে তাহাল 

গাপনি না খাকে | তাহা থাকিলে বাভ্কে নতি স্বীবাব কবিতে হয় | 

তবে গাধাপণতঃ বাভা ও প্রধানমন্ত্রীন মঝো সম্পর্ক এত ঘনিষ্ট ধাকে খে 

ঠাহারা পবস্পবেণ প্রস্তাব গ্রহণ কবিঘা খাকেন। 

উপবে যেসব বিশে অবস্থান কখা বলা হইল যাহাতে রাজা নিজ 

উদ্যোগে কান কোন ক্ষমতাব প্রর়োগ কবিতে পারেন সেসব স্থলেও 
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বাজাকে স্মরণ বাখিতে হয যে তিনি ব্িটেনেব বাট্শক্তির প্রতীক ও ধারক 
মাত্র। 1688-39 মালেব বক্তপাতহীন বিপ্রবের পব ৮ইতঙে বাজশক্তি 
একটানাভাবে জনগগণেব প্রতিনিধিসভা পালামেন্টেব বাছে হস্তান্তবিত 
হইযাছে । দৃশাতঃ রাজতন্ত্র হইলেও ব্রিটেন আগলে গণতন্বে বূপাশ্থবিত 

হইরাছে | এই বাস্তব সত্য স্বীকাব করিয়া লইলেই তবে বাজতম্ত্র অস্তিত্ব 

বজায বাখিতে পাবে এবৎ এটা সম্ভব হইযাঁছচে কেবল নাভা সক্রিষ বাজ- 

নীতিতে অংশগ্রহণ না কবিযা বাজনৈতিক দ্বন্দ '€ নংখঘ হইতে দৃৰে 
খাকিযা সম্পণ নিবপেক্ষতা বজায বাখেন নপ্পিধা। সেগুন্য আইনত: 
সকল ক্ষমতাব অধিকাবী হইযা'ও যখন যে দলকে জনগণ নিব্বাচনেব 

মাধ্যমে ক্ষমতান আসনে বসাব তিনি তাহাবই মেতৃহেন নির্দেশে তাছাব 

ক্ষমতা ব্যবহাব কনিষা খাকেন 1 যে মৃহুন্তে তিনি মসত্রিপতাব উপন নিজেন 
ইচ্ছা চাপাইয। দিবার প্রযাঁগ কবিবেম তখনই তিনি বাজটতিক ক্ষমতাব ছান্দে 

লিপ্ত হইফা পড়িবেন এবং বাজতন্ত্র ৪ গণতন্েব বর্তমানে যে সুখেব সহা- 
বস্থান গডিযা উঠিঘাছে তাহা অন্তহিত হইবে এবং এ যুগে এই সংদধে 

গখতন্েব জয ও বাজতদ্রেব বিলোপ অবশান্তাবী। স্ুভবাং ব্বাজা কোন 

অধস্বাতেই তীাহাব ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ কব্িবেন না যাহাতে তিনি 

সক্রিব বাজনীতিতে জডাইযা পডেন | কিন্ধ পৃণ নাজনৈতিক নিনপেক্তা 
বজায বাখিদা'ও তিনি বা&্পবিচালনায যথেছঈ প্রভাব নিস্তাৰ ৰবিতে পাবেন 
এবং বাষ্টেব মামগ্রিক মঙ্গলে তাহাৰ বিশিষ্ট অবদান, খাকিতে পালে | এই 

সম্পর্কে ব্যাজহটেব একটি বছ উদ্ধত উর্ডি স্ধবণশীম | উক্ভিটি শদিও ভিনি 

প্রা এক শতক পৃব্বে কবিখাচিলেন তাভাব সাথকতা এখন মান ভয় 
নাই | তিনি বলিযাছিলেন,া110 5০9৮1616] 1109 (])1091111715-- 11) 

1101) [0 0০ 00175171160 : 110 1191) 10 01100011840) 1110 11611 (0 

ড/2]]) ; 2100 8. 10170 01 81600 591750 0174 ১2200105 ৮৮০08]1] ৮/3111 

10 01]1615. 1776 ৬/০10 11174 11001 101১ 10415110910 0017615 ৮/০01710 

61801917100 (0 056 11)650 ৬১111) 91110711001 ০0৩01.1) 

অর্থাত, “রাজাব তিনাটি আঅশিকান আছে, পধামশ দিবার অধিবাপি, 

উৎসাহ দিবার অবিকাব ও সম্র্ক কবিনা দিবাব অধিকান । একজন প্রাজ্ঞ 

ও বুদ্ধিমান রাজার ইহাব অধিক আন বি্ুব প্রযোজন ণাই | ববং বাভা 

উপলদ্ধি কবিবেন যে আব কোন অপ্িকাব ন। থাকাব কাবণেই তিনি 

এইগুলি খুব কার্যকর তাবে ব্যবহান কবিতে পাবিবেন 1” এই তিনটি 

অধিকাবেব ফলশ্ণতি হউল্ মে বাতা যদি'ও স্ববীণ উদে)াগে কোন বিঘষে 

চুডান্ত সিদ্ধান্ত লইতে পাবেন লা এনং গে মগ্রাদেবই আবিপ শি ইনু তিনি 
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সমস্ত ব্যাপাবেই' মন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভাবিত কবিয়া থাকেন । অবশ্য 

তাঁহাঁৰ পবামশ মন্ত্রীদের মনঃপুত না হইলে উহা উপেক্ষা কবিয়া স্বেচ্ছামত 

কাজ কবিবান অধিকান মন্্ীদেব আছে । বাজার এই অধিকারের সহিত 

সংশ্রি্ আন একটি অধিকাব হইল মন্ত্রীবা বাষ্রুপবিচালনা ব্যাপারে যাহা। 

কিছু কবেন মে সম্বন্ধে অবহিত থাঁকাব ৷ বাজা প্রথম জজ্জেন আমল 

হইতেই বাজা বা বাণী ক্যাবিনেট মিটিংএ উপস্থিত থাকেন নাই, কিন্তু তবুও 

ক্যাবিনেটে যাঁভা কিছু আলোচনা হম তিনি সব কিছুব বিববণ পান এবং 
বল! যাব একজন সাধানণ মন্ত্রীন চেযে'ও তিনি সামগ্রিকভাবে বেশী ওয়াকি- 

বহাল | অন্যান্য মন্ত্রী নিজ নিজ দপ্ুব সম্বন্ধেই খবব রাখেন, কিন্তু বাজা 

গমস্ত দণ্ডব জংক্রান্ত সব খলবই পান | ক্যাবিনেট মিটিংএব কর্শসচীও 
তিনি অনেক আগেই পাইঘা থাকেন এবং আলোচ্য বিঘযগুলি সম্বন্ধে 

সংশ্ি্ মন্ত্রীন সহিত আলাপ আলোচনা কবিতে পাবেন। ক্যাবিনেটেব 

সব কাগজপব্ তাছাকে দেখান হয। ক্যাবিনেটে আলোচনার কাধ্য- 

বিববণী'ও তাঁভাকে দেওযা ভষ এবং যদি কোন বিভাগ সম্বন্ধে তাহার 

কোন বিপধে খবনেব প্রযোজম হম তিনি তাহা চাহিতে পাবেন এবং সংশিষ্ট 

মনগ্রী ব| প্রপানমন্ত্রী তাভাকে জানাইতে বাধ্য | পালামেণে যে সব 

আলোচনা বা নিতর্ক হখ তাহার সবকাবী বিপোর্টেব মাধ্যমে রাজ। পালা- 

মেট্টেব কন্মতপবত্তা সন্বন্দেও 'ওযাঁকিনছাল হন । তাহাকে সাম্পৃতিক 
বাজনৈতিক ঘটনাবলী শন্বান্ধে মংবাদাদি সবববাহ কবাব জন্য রাজার নিজস্ব 

কল্মচাবীবৃন্দ থাকে । তাছাড। প্রধানমন্ত্রী দেশে বা বহিবিশ্ে যেসব ঘটনা 

ঘটে বা ক্যাবিনেটে যেসব বিঘয আলোচনা হয় পেসব সখন্ধে তাহাকে 

নিয়মিততাবে জানান এবং উভয়ে মধ্যে এসব বিঘয লইয়া প্রায়ই আলাপ 

আলোচনা হইযা থাকে । উভযেব মধ্যে বিশেঘ নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 

বিদ্যমান | বিশেঘ করিযা বৈদেশিক ও কমনওয়েলথ সম্পকীঁষ বিষয়ে 

তিনি অনেক সময মন্ত্রীদেব অপেক্ষাও বেশী অবহিত থাকেন | রা&- 
পনিচালুন৷ ব্যাপ!বে এইবূপ প্রভূত তথ্য জানা থাকায় মন্ত্রীগণকে সঠিক 
পনামশ দিবাব তাহার যথে& সুযোগ । কোন কোন বিঘষে তিনি তাহাদেব 

উতসাছিত কবেন আবাব কোন কোন বিষয়ে তাহাদের নিরম্ত করিবাব 

প্রবাস পান | মন্ত্রীবা অবশা তাহাবৰ উপদেশ শুনিবেন কিনা সেট তাহাদেক 

হান্ছাধীন | সেটা নিভব করে নিব্বাচকমণ্ডলীর নিকট যে কক্মসূচীৰ 
তিত্তিতে তাহাবা নিব্বাচিত হইয়াছেন তাহাব সহিত কতটা সঙ্গত ও 
পালামেশেব সমর্থন বজায় বাখাব পবিপশ্থী হইবে কিনা তাহার উপব | 

ওরে স্বাভানিক ভাবেই বাডাব উপদেশেব উপর তাহাবা যথেষ্ট 
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গুরুত্ব আবোপ কবিযা খাকেন এবং বিশেষ অসুবিধা না খাবিলে তাহা 

গ্রহণ কবেন। 

রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকার কারণ : 
বিটেনে বাজতম্্র সম্বন্ধে যে আলোচনা কবা হইল্ তাহা হইতে একটি 

আপাতভংঃস্ববিবোধী সতোৰ প্রকাশ পায যে কালক্রমে বাজাব ক্ষমতা 
মতই কমিতেছে ততই বাজতন্ত সুদৃঢ় হইতেছে । রাজাব নিজস্ব ক্গমতা 

যাহ ভিনি স্বাধীনভাবে প্রযোগ কবিতে পাবেন এমন বলিতে কিছুই 
নাই বলিলেই হয। বাঁজাব ক্ষমতা মদ্ত্রিসভাই ব্যবহাব ঝনিযা থাকে । এমত 
অবস্থা স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন গে বাজান পদেৰ ঘত্যিকারে প্রযোজন 

আছে ক্লিনা এবং এ পদ বিলোপ কবিনে ক্ষতি কি? ববং বাজাৰ 

খাট বছ্গান নাখিতে জাতীন তহবিল হইতে ধে লুক্গ লঙ্দগ পাউগও 
[য হইতেছে তাহা নাঁচিযা যাইবে । এই পরশে এক কখায় সরলতাবে 

ভন দেওা যান না। বিশেষতঃ বিদেশীদেব কাছে, যাহাবা অিটিশ 

জাতিন বক্ষশশীল এতিহ্য বা ঝিটিশ শংসীীষ প্রখাল মধাদা অস্বন্ধে 

গগিক অনহিত নন | যেকোন জাতিৰ পক্ষেই একটি প্রতিষ্ঠান যাহা 
হাজান বছবেন বেশী চালু বহিযাঁছে তাহা বজ্জন ববিবাব প্রবৃত্তি 

হণ না যদি না বচ্ডনেব সপক্ষে বিশেঘ কানণ খাকে ॥ ইংবাজদের 
শত বঞ্ষণশীল। জাতিন স্বন্ধে এবথা আব "বশী খাটে । নাদতত্ 

*ংবাজ জাতিৰ চিন্তা ও ভাবনা এতই বদ্ধমূল হইখী গিবাছে এবং জাতীয় 
ছশুবনেন খে এমন ওতপধ্বোতভানে জডিত হইযাছে থে তীহানা সাজাহীন 
অবস্থাব কখ। কল্পনাই করিতে পাবে শা। কিছুদিন পৃন্বে 1957 সালে 

বন্ভমান বাণীৰ আমলেই লর্ড আলটিনচন্ 0:070 /১1,010141) বাডতম্েব 

উপব আক্রপণ কৰিলে যে বিকদ্ধ সমালোচনান ঝড় বভিযাটিল তাহা হহাতেই 

বিটেনে বাডতন্ত্রেক জনপ্রিয়তা কতটা সভজেই বোনা যায । সেখানে 

বাভাব প্রতি জানুগত্য দেশপ্রেমেবই সামিল । ইংলাঁজনা জাতীয় সঙ্গীতে 
বাজার ভবগান কবে । যুদ্ধ কনে বাতা ও দেশেব ভনা, বাছ!ন বিচাবালামে 
বিচাবপ্রাখী চা" ইত্যাদি । নিন্ত নাজা যে শুধু ইংনাভদেব ভাবপ্রবণতাব 

ল্্মু 

ঢো রে 

5 দিক হইতেই অপনিহাধ এমন ছে | ব্যবহানিক দিক হইাডেও বাজার 

বখেষ্&ট প্রযোজনীযতা। আছে । ভাতীয ভীবানে বাছা এমন শব অবদান 
আছে ফাহা বাজ! ছাড়া অন্য কাব'ও দেওয়া সম্ভব নধ। 

বাজান টিকিরা থাকার প্রথম এবং প্রধান কাশণ বলা বাম শিকল্প 

বাবস্থণি অভাব । সংশদীব শাপন ব্যবস্থা+ একজন নামেখার পাপ্রপান 



64 বিদেশী রা্ট্রসমূছের শাসনব্যবস্থা _যুক্তবাজা 

অপরিহাষ । কেননা সংসদীষ শাসন সুস্থিব হইতে হইলে এমন একজন 

নাষ্প্রধান প্রযোদন ফাঁছান কাধাকান্ দলীয় বাজনীতিব অস্থিব আবর্ত 
হাইতে মুভ খাকিবে | বাজান পদ ভুলিবা দিলে তাহার স্থলে নিববাচন, 

নিযোর্গ না অন্য কোন পদ্ধতি তত্তে একভনকে বসাইতে হইবে : এবং 
শাসনকাবোৰ বানানাঠিকতাৰ স্বার্থে তাহান কাধ্যকাল দীর্ঘ হওয প্রযোজন। 

যদি বাজতদ্দেন পৰিধন্তে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হব ভবে সংসদ বা নিব্বাচক- 

নগুলীৰ দ্বানা শিব্রাচিত একডন নাঈটপতির প্রয়োজন হইবে৷ এমত 
শবস্থাঘ এই বাটপতিব ক্ষমতা বিন্যাস একটি দকভ সমগযা | যদি 
তাঁভাকে প্রভূত ক্ষমতা দেঞমা হয তপে ক্যাবিনেট এবং সংসদের ক্ষষতা 

সেই অনুপাছে হাসি পাইবে | ভাহান অর্ধ হইল ক্যাবিনেট শাসন প্রথা 
নধর হইবে, যোগ ব্রিটিশ ছনপাপধাবশেব কখনও মনঃপুত হইবে না। 
আবান তাহাকে যদি পৃ্ণেকান ফলাশী প্রজ্তাতান্ত্েন বাঙঃপতিব মত 
মমতাহীন কলা হয তাহা হইলে ভিনি বান্গবাই প্রতিচ্ছবি হইবেন । 

মে অবস্থান বাজান পদ বিলোপ অখহীন  ভাইবে | ভাচ্ছাডা আন 

একাণা আশঙ্কা হইলু যেহেতু তিনি নিব্বাচিত তিনি এইন্প ক্ষমতা- 
হান অবস্তা শন্থরি হইবেশ না এবং ক্ষমতালোলুপ হইয়া প্রধানমন্ত্রীন 

শছিত প্রতিঙ্বন্দিতাধ অবতীণ হইতে পাবেন | স্তবাং দেখা যাইতেছে 

নাছ তেল বিলোপ কণপিলে প্িকপ্প বাবস্থা সম্পর্কে নানাপ্রকান জটিল সমসাথ 
উদ্ছব হঙহাবে ৭ 

ডা নাদাৰ পদ বজ্গু লাখিবাব সপান্ষে একখা বলা যায যে 

এাসনব।কস্থায বাঁজা যে সমস্ত অভি প্রযোজনীব কার্ধ। বলিযা থাকেন 

গেগুলি তিনি চঢাডা অনা কেহই কবিতে পানে না । 

প্রন তও ঘণশই কোন বশে মন্ত্রিপভ। পদতাগ কবে শাসনবিভাগীব 
গযস্ত শশাতা তাহার হন্তে প্রত্যাবন্তন কনে এবং যতক্ষণ পর্যস্ত আব 

একা মগ্রিপভ| কাবাভাব গ্রহশ না কবে তাহাবই হস্তে নাস্ত খাক। 
গাগেই বল হইযাছে কোন কোন বিশেষ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নিববাচনের 
দাখিন্বও তীঁভাতেই বন্তাষ। সংসদীয় শাসনব্যবস্থাষ মন্ত্রিসভীব কাষ/কালেব 

এশিশ্চিত স্থাশিত্বের পবিখেনিতে একজন স্থাধী রাষ্রপ্রবানেব প্রযোভন 
অপবিহার্ধ, না থাকিলে এই ভূমিকা অনা কেহ পালন কাবতে 
পাবে না। 

দ্বিতীয়ত: খন বিভিন্ন পক্ষেব মধ্যে বাজনৈতিক কারণে সংঘর্ষ 
বাঁধে তখন বাঁজা তাহাব রাজনৈতিক নিবপেক্ষতা হেতু বিবদমান পর্ষদের 
আস্থাভাজন সলিশী হিসাবে কাধ্য কবিয়া বিবোধেব সম্তোঘজনক নিষ্পত্তি 
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করিতে সমর্থ হন | এই সম্পর্কে আইরিশ স্বায়ত্বশাপন প্রশে বা লর্ডস ও 
কমন্স সভাব মধ্যে বিবোধের প্রশে রাজ পঞ্চম জজ্জেব ভূমিকা স্মরণ 

করা যাইতে পারে । 
তৃতীয়ত: রাজ! জাতীয় জীবনে সমাজের শীর্ষস্থানীয হিসাবে একটি 

তাৎপধগূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কবেন। ব্রিটেনে সামাজিক মধাদা বংশ 
ও জন্মেব উপব নির্ণয় হইযা আসিয়াছে । সুতরাং স্বাভাবিক ভীবেই 
রাজা সমাজ জীবনে শীর্ষস্থান গ্রহণ করেন। শুধু রাজাই নয় রাজ- 
পরিবাবস্থ সকলেই বিশে সামাজিক মর্যাদার অধিকারী | শিল্প, সাহিত্য 
কলা, সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাবাই উৎসাহ দান করিয়। 
এই সকল প্রচেষ্টার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন এবং নূতন যুগের ধারাও 
প্রবর্তন কবিঘা থাকেন | ইংবাজী সাহিত্য বা কলার ইতিহাসেব বিভিন্ন 
ঘুগ সমগামবিক বাজা বা রাণীব নামে চিহ্কিত হইয়া থাকে | যেমন 
এলিজাবেখান যুর্গ, রে্টোবেশন যুগ ইত্যাদি । নৈতিক শুচিতার ক্ষেত্রেও 
বাজ! এবং বাছপনিবাৰ ততখকালীন সমাজেব নৈতিক আদশ স্থাপন 
কবেন। তাঁছাদের সকলপ্রকান দু্ীতির উদ্ধে থাকিতে হয় । সমাজের 
শীর্ঘস্থানীয় হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন কোন নূতন 
উদ্যোর্গেন উদ্বোধনে, বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এবং এই জাতীয় নান! 
অনুষ্ঠানে বাজ। বা বাজপরিবাবেব কোন বাক্তিকে পৌরোহিত্য করিতে 
ডাকা হয । কোন লোক হিতকন কাযোর জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় 
তাহাদেব কাহাকেও পৃষ্ঠপোষক করা হইয়া গ্রাকে যাহাতে লোকে যুক্ত 
হস্তে দান কবিতে উৎসাহিত হয়| দ্লাজার স্থানে এই কর্তব্য সম্পাদন 
করিবাৰ আর কেহই নাই । 

চতুরতঃ রাজার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেঘ উল্লেখযোগ্য 
যাহ। বাজা হ্থাড়া অন্য কেহই পুবৰণ করিতে পারে না । তাহা হইল 
রাজ| একদিকে ঝিিটিখ জাতীয় এক্য, অপর দিকে ন্ত্িটিশ সাম্রাজ্য এবং 
কমনওয়েল্থের এক্যেব প্রতীকৃ। প্রাচীন রাজবংশেন ধারাবাহিকতার 
ফলে রাজাকে জাতীয় ইতিহাসেবই প্রতিভূ বলা যায় । রাজা কোন 
বিশেঘ দলেৰ নেল নন বা কোন বিশেধ শ্রেণীনও প্রতিনিধি নন, তিনি 

দল, শ্রেণী নিব্বিশেঘে তাবৎ জাতির সব্বসাধারণেরই রাজা | (রাজার 
প্রতি সকলের এই সমান মনোভাব সমগ্র ব্রিটিশ জাতিকে এক সূত্রে 
গ্রথিত করে )। রাজা জাতির দেশতপ্রমেরই কেব্ত্রবিন্দুূতে পরিণত । 
রাজার সিংহাসনাবোহণ বা অভিষেক বা জন্মবাঘিকী উৎসব প্রভৃতি 

জনতার মধ্যে অনাধারণ উৎসাহ উদ্দীপনার স্ষ্টি করে। রাজা বা রাণী 
সা 
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পালামেণ্টে অধিবেশন উদ্বোধন কবিতে বা অন্য কোন উপলক্ষে বাজকীয় 
আড়ম্বরে যখন লগুনের পথে বাহির হন পথের দুইধারে সমবেত জনতা 

তাহাদের বিপুল হর্ধধ্বনি ছাবা অভিনন্দিত কবে । বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের 
সময় রাজা ও রাজপরিবাবের লোকের বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন, বোম 
বিত্বস্ত অঞ্চল পরিক্রমা সৈন্যবাহিনী ও সাধাবণ মানুষের মধ্যে বিপুল 
উৎসাহ ও সাডা জাগাইয়াছিল এবং সঙ্কটকালে জাতিৰ নৈতিক মনোবল 
প্রদীপ্ত রাখিয়াছিল | 

অধ্যাপক জেনিংস বলিয়াছেন,“ড/6 ০20 022] [119 030৮০171000171, 

8100 0119017 110 1010. অর্থাৎ 'আামবা (বিটিশ জনগণ ) একই সঙ্গে 

সরকারকে নিন্দা কবিতে পাবি আবাব বাজাকে অভিনন্দিত কবিতে পাৰি |? 
কারণ সবকার মাত্র একটি দলের প্রতিনিধি, রাজা সনগ্র জাতিৰ প্রতীক্ । 

রাজা ও সবকাবেন মধ্যে এই পার্থক্য রাজার গণতাপ্বিক ভাবমূন্তিব দিকেই 
অঙ্গলি সঙ্কেত কবিতেছে । 

বাজা যে শুধু জাতীয এক্যেবই প্রতীকৃ তাহা নহে, রাজা ব্রিটিশ 

সাম়াজ্য এবং বর্তমানে কমনওয়েল্থভুভ্: জাতিগোষ্ঠাবও এঁক্যেব প্রতীক্। 
একসময় ছিল যখন একই বাঁজাব বন্ধন ছাড়াও অন্য বন্ধনও সামাজ্যেব 

বিভিন্ন দেশকে একত্র গ্রথিতভ করিয়া রাখিত, তাহা হইল শ্রিটিশ পার্লা- 

মেণ ও উপনিবেশ দণ্তবের এ দেশগুলির উপব প্রভূত্ব । কিন্ত সামাজ্যেব 

ডোমিনিয়ন অভিহিত অংশগুলির জাগ্রত জাতীয চেতনাব ফলে 191] সন 
হইতে 1931 সনেন মধ্যে বিটেন ও ডোমিনিরনগুলির পাবম্পবিক সম্পর্কে 

বৈপ্রবিক পরিবর্তন দেখ দেয় যাহাব ফলশ্রতি হইল 1931 জনের 'ওযেষ্ট- 
মিনষ্টাব আইন (915116  ০£ ৬/951101111361 ) যাহাতে স্ববংশাসিত 

ডোমিনিয়নগুলিকে বিিটেনের সব্বপ্রকাব নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত কবিষা 
বিটেনেব সহিত তাহাদের অমমধাদা স্বীকাব কবিরা লওযা হয়] ইহার 

ফলে ব্রিটিশ সাম্ীজ্যেব ব্রিটেন সমেত এই অংশ যেন একটি পরিবাবে 

পবিণত হইল যাহাতে কেহই কাহারও তাবেদার ময়, পবস্ত সকলেই 

সমান | ইহাঁদেব মধ্যে একমাত্র বো্গসত্র রহিল রাজা যিনি একই অর্থে 

বিটেন, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদিব রাজা | এই বন্ধনমুক্ত গৌঁচীব 

একমাত্র গ্রন্থি বহিল রাজা । এই আইনে রাজাকে “ব্রিটাশ কমনওয়েল্থ- 

ভুক্ত জাতি গোষীব মুক্ত সহাবস্থানেব প্রতীকৃ”' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,__ 

448 8100] ০0? 0070 2৩৩ 95900196101) ০1 (176 100101875 ০07 1106 

137710151) 0017210013/92101) 01 বব 2110105.+ ডোমিনিয়নওলির বাজার 

প্রতি আনুর্গত্যে কোন প্রকার তাবেদারির স্পর্শ নাই। বাভা শুধু এই 
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গোষ্ঠীর এঁক্যের প্রতীকৃ মাত্র । বর্তমানে কমনওয়েল্থের কোন কোন 
সত্য আবার নিজেদের প্রজাতত্র ঘোষণা করিয়া বাজার প্রতি আনুগত্যও 
বর্জন করিয়াছে, কিন্ত রাজাকে এই গোষ্ঠীর প্রধান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, 

যেমন ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা (সিংহল ) প্রভৃতি। সুতরাং দেখা 

যাইতেছে রাজার অস্তিত্বের উপবই কমনওয়েলুখের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে | 

রাজা বিলুপ্ত হইলে কমনওয়েল্থেরও বিলোপ হইবে | বর্তমান শিথিলবন্ধন 
কমনওযেলথের রাজাই একমাত্র যোগস্ত্র | 

পঞ্চমতঃ মন্্রিসভাব, বিশেষ কবিয় প্রধানমন্ত্রীর পবামশদাতা হিসাবে 

রাজার ভূমিকা অবিস্মরণীৰ | পৃক্ৰবেই এ সম্বন্ধে বাজার কার্যযকারিতার 
উল্লেখ কবা হইয়াছে । বাষ্টপবিচালনাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালাভ 
কবিবাব বাজার যত স্যোগ এমন কোন বাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীন 

থাকে না । কেননা মন্ত্রীরা আসেন আবাব চলিয়া যান কিছুদিন পরে 
রাজনীতিৰ আবর্তে, কিন্ত রাজা রাজকাধ্যেৰ সহিত আজীবন যুক্ত থাকেন 
এবং বিতিন্ন সমবে বিভিন্ন সমস্যাব সন্মুখীন হইয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
কবেন যাহ! কোন একজন মন্ত্রীন পক্ষে সম্ভব হয না । ক'জেই সঙ্কটের 
সময় মন্বিসতা বাজান পবামশ চান এবং তাহাব দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও 
রার্ট্টে উচ্চ স্থানের পবিপ্রেক্ষিতে তাহাব মতেব উপব যথেষ্ট গুকত্ব 

আরোপ কবেন এবং নিতান্ত জক্নী কারণ ছাড়া তাহা উপ্ক্ষা করবেন না। 

তাঁছাব মন্ত্রণাৰ উপব গুকত্ব* আবোপ কবার বিশেষ কাপণ হইল তাহার 

নিবপেক্ষতা ও উদার দৃট্টিভঙ্গি। কোন প্রশই তিনি মঙ্কীণ দলীয় মনো- 
তাব হইতে বিচাব করেন না, বৃহত্তন জাতীয় স্বার্থ উন্নযনই তাহার এক- 
মাত্র লক্ষ্য । কাজেই যে কোন বাজনৈতিক দলের মন্ত্রিসভা বিনা দ্বিবায় 

তাহার পবামরশশ গ্রহণ করিতে পাবে । বাজা না থাকিলে মন্ত্রিসভা 'এইবপ 
অভিজ্ঞ নিবপেক্ষ মন্ত্রণার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে | 

এতক্ষণ রাষ্ট্রের স্বাথ্ধে রাজার যে সমস্ত অবদানের কথা৷ বণিত হইল 
যাহা! একমাত্র রাজার পক্ষেই সম্ভব তাহা ছাড়াও বাজপদ তুলিয়া দিবান 
বিপক্ষে আর একটি যুক্তি হইল রাজা থাকাতে যেসব স্তবিবা পাওযা 
যাইতেছে তাহাব তুলনায় বাজার ও রাজপবিবারেব জন্য বাজ কোঘাগান 

হইতে যাহা ব্যয় হুর তাহা নগণ্য । কিছুদিন আর্গেও বাণী এলিজাবেথের 
সিভিল লিষ্ট খাতে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ছিল্ 4,75,000 পাউও্ড অর্থাৎ 
রাজ্যের বাঘিক আয়ের এক শতাংশের ও 1/50 ভাগ । সম্প্রতি অত্যধিক 
মূল্যবৃদ্ধির দরুণ ইহা বৃদ্ধি কবিবার প্রস্তাব হইয়াছে ৷ সুতরাং যাহার 
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অনর্থক ব্যয়ের অজুহাতে রাজপদ তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী তাহাদের যুজি 
বিশেষ সমর্থন পায় না। 

তাছাড়া পৃব্বেই বলা হইযাছে রাজা ব্রিটিশ জনসাধারণের ধ্যানধারণায় 
এত গতীরে বিসপিতি হইয়াছ্ে যে রাজপদ .বিলোপের কথা তাহারা কল্পনাই 

করিতে পাবে না। প্রজাতত্রের প্রতি অনুরাগ মুষ্টমেয় লোকের মধ্যে 
থাকিলেও তাহা সম্পূসারিত হইবার সুযোগ পায় নাই । বরং বতই' রাজার 

ব্যক্তিগত ক্ষমতার হাস হইয়া রাজা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্রপ্রধানে পরিণত 
হইয়াছেন ততই তাহার জনপ্রিরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রিটেনে রাজার 
অস্তিত্ব গণতন্ত্রেনে জযযাত্রার পথে কোন বাধা স্থ্টি করে নাই । এজন্যই 

বলা হয়-যতই গণতন্বেব প্রসার হইতেছে ততই রাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি 
হইতেছে। 

তাছাড়া ব্রিটিশ জনগণ উপলদ্ধি করে যে রাজপদ বিলোপ করিলে 
নানা ব্যাপারে সমস্যার স্যষ্টি হইবে এবং তাহ] শুধু রাত্রীয় ব্যাপারেই 
সীমাবদ্ধ থাকিবে না| দৃষ্টান্তস্বূপ ইংল্যাণ্ডের গিজ্জা তাহার প্রধানকে 

হাবাইবে, সমাজজীবনেব বর্তমান সংগঠনে সম্পূর্ণ পুনবিন্যাস করিতে 
হইবে, ব্রিটেনের সঙ্গে কমনওয়েলথ বা্ীগোর্ঠীর একমাত্র যোগসূত্র ছিন্ন 
হইবে, জাতীয এক্যেরও দৃষ্টিগ্রাহ্য গ্রন্থি লুপ্ত হইবে | এইসব বিষয় 

বিবেচনা করিলে ব্িটেনে বাজতম্র টি'কিয়া থাকিবার কারণ সহজেই 

বোঝা যায় । 
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চতুর্থ অধ্যায় 
শাসন বিভাগ (২) 
( 8106000615৩-2 ) 

প্রিভি কাউন্সিল, মিনিষ্টরি ও ক্যাবিনেট প্রকৃতপক্ষে শাসক (€ পা) 
0010081, 01110191755 (09018061591 21500070619 ) 2 

পৃবের্বে অধ্যায়ে রাজ! ও রাজতন্ত্র সম্বন্ধে আমরা যে আলোচন। করিয়াছি 
তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে রাজা নামে যাবতীয় শাসন ক্ষমতার 

অধিকারী হইলেও কাধ্যতঃ এই সকল ক্ষমতা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে--এগুলি হইল প্রিভি কাউন্সিল ও তাহার 
বিতিযন কমিটি, মিনিষ্টি, বা মন্ত্রিবর্গ ও তীহাদের অধীন দপ্তর সমূহ ও 
ক্যাবিনেট ; ইহাদের মধ্যে আবার বাস্তবে শাসক হিসাবে ক্যাবিনেটের 
ভূমিকা প্রধান ও অগ্রগণ্য । ক্যাবিনেটই ব্রিটেনের শাসন বিভাগের 
মধ্যমণি | বর্তমান অধ্যাযে আমবা ইহাদের লম্বন্ষে এবং ইহাদের 
পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিব ৷ 

প্রিতি কাউন্সিল £ 

বর্তমানে প্রিভি' কাউন্সিল তাহার একসময়ের গুরুত্ব হারাইয়াছে এবং 
প্রায় লৌকচক্ষুর অন্তবালে চলিয়া গিয়াছে | তবও আমর! প্রথমেই ইহার 
সম্বন্ধে আলোচনা কবিতেছি, তাহার কারণ শুধু যে ইহার এখনও কিছু 
কবণীয় আছে বলিয়া নয় বা ইহাব এ্তিহাসিক তাৎপর্ষের জন্যও নয়, 
ক্যাবিনেট বা মিনিদ্্রি বা রাজার ভূমিকা বুঝিতে হইলে ইহার সম্বন্ধে 
আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন | ইহাকে ক্যাবিনেট ও মিনিষট্টির জনক 
বল৷ যায় । 

উৎপত্তি ও বিকাশ : 

অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্িটেনে রাজাকে ঘিরিম়্া একাটি পরিঘদ 
চলিয়া আসিতেছে যাহার প্রধান কাধ্য ছিল রাজাকে বাজকার্য্ে 
মন্ত্রণা দেওয়া | নন্্যান আমলে ইহাকে 08118 [২9815 বা -াঁজপরিঘদ 
বলা হইত। ইহা হইতেই কালক্রমে প্রিভি কাউন্সিলের উৎপত্তি, 
পরিঘদের কয়েকজন বিশেষ বিশ্বাসভাজন সদস্য লইয়া গঠিত এই সস্স্থা 
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রাজাকে গোপনে পরামশ দিত | টিউডর রাজাদের সময় ইহা তাহাদের 
স্বৈরাচারের যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল | প্রত্যক্ষভাবে রাজার মনোনীত এই 

সংস্থাটি এসময় খুব শক্তিশালী হইয়া উঠ্িয়াছিল এবং বিভিন্ন কমিটির 
মাধ্যমে শাসন কাধ্যের বিতিনন শাখা নিয়ন্ত্রণ করিত | তীহারা কেবল 
রাজার নিকট দায়ী থাকিতেন, পার্লাষ়েণ্টের নিকট নয়। তাহাদের 

স্পর্শ করিবার পালামেণ্টের একমাত্র উপায় ছিল ইমপিচমেণ্ট ( বিশেষ 

বিচার )। কিন্ত ইহার ফলে কোন শাস্তিবিধান করিলে রাজা তাহার 
মকব করার ক্ষমতাবলে নাকচ করিতে পারিতেন । সুতরাং পাল্লামেণ্টের 

নিয়ন্ণ কাধ্যকরী হইত না। এইভাবে ইহার গুরুত্ব, ক্ষমতা ও কলেবরও 

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শেষ পধন্ত এত বৃহদাকার হইল যে গোপনীয়তা 
রক্ষা করিয়া মন্ত্রণাদাতা হিসাবৈ ইহার কাধ্যকারিতা লোপ পাইল | দ্বিতীয় 
চালখের সময় হইতেই রাজার গুরুত্বপূণ বিষয়ে কয়েকজন বিশেষ 
আস্বাভীজন সদস্যদের সঙ্গে নিভৃতে মন্ত্রণ। করিতে লার্গিলেন । এইভাবেই 

ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হয় | সগুদশ শতাব্দীতে প্রিভি কাউন্সিলের যে 

ছোট চক্রাট রাজার ঘনিষ্ট হইয়া তাহাকে মন্ত্রণ। দিতে থাকে তাহাকেই 
লোকে বিদ্ধপের স্ত্ুরে “ক্যাবিনেট” বলিযা উল্লেখ করিতে থাকে, কারণ 

ইহা রাজার গোপন খাস কামরায় মিলিত হইত যাহা অনেকেই প্রসন্ন 
দৃষ্টিতে দেখিত না | ক্যাবিনেটই' ক্রমে কাধ্যতঃ প্রিভি কাউন্সিলের 
স্থলাভিঘিভ্তড হইল এবং প্রিভি কাউন্সিলেৰ গুকত্ব হাস পাইল । একটি 

সামগ্রিক সংস্থা হিপাবে প্রিভি কাউন্সিলের কশ্মতষ্পরতা লোপ পাইল। 

বত্তমানে কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কাধ্য সম্পাদন কবা ছাড়া ইহার আর 

বিশেষ কিছু করণীয় নাই । কয়েকটি আড়ম্বরপূণণ উত্ধাব উপলক্ষে-_ 
যথা রাজার সিংহাসনারোহণ বা অভিঘেক ব|৷ জুবিলি উৎসব ইত্যাদিতে 

ইহার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ডাকা হয়। এছাড়া ইহার একটি কমিটি 

অর্থাৎ জুডিসিয়াল কমিটি এখনও চালু আছে এবং কয়েকটি কমিটি-_ 

বোড অব্ ট্রেড, বোর অবৃ এডুকেশন প্রভৃতি প্রশাসন বিভাগে 

বাপান্তরিত হইয়াছে । 

বর্তমানে ইহার পরামর্শদানের কাধ্য ক্যাবিনেটে বর্তাইয়াছে এবং ইহার 

প্রধান কাধ্য হইল ক্যাবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত নীতি আংশিকভাবে 
রূপায়িত করা | 

সংগঠন £ 
বর্তমানে ইহার সদম্যপংখযা সাধারণতহ 300 হইতে 359 এর 
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মধ্যে থাকে । নিম্বলিখিত পদস্থ ব্যক্তিগণ ইহার জদস্য তালিকার 
অস্তরভূক্ত-- 

ক্যাণ্টারবেরি ও ইয়র্কের আচ্চবিশপ, লণ্ডনের বিশপ, নয়জন 

আপীল লর্ড সমেত কয়েকজন উচ্চপদস্থ বিচারক, বহিঃরাষ্ট বিটিশ 
রা্টতগণ ও কমনসসভাঁর স্পীকার ইত্যাদি । এছাড়া ডোমিনিয়নগুলির 
প্রতিনিধি হিসাবে ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রীদের ও রাজনীতি, সাহিত্য, কলা, 
বিজ্ঞান বা আইন প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথিতযশা: ব্যক্তিদের 
সম্মানিত করিবার জন্য প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যপদে ভূঘিত করা হয় । 

ইহার সদস্য তালিকার একটি বিরাট অংশই ব্রিটেনের বর্তমান ও প্রাক্তন 
মন্ত্রীগণ দ্বারা অধিকৃত | কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় সঙ্গে সে 
তাহাকে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য করা হয়, যদি না পৃব্র্েই তিনি সদস্য 

হইয়া থাকেন। ইহার কারণ খুব সম্পৃতিকালের পৃবর্ব পযন্ত মন্ত্রিসভ। 
আইনের চক্ষে স্বীকৃতি না পাওয়ায় কোন মন্ত্রীর সরকারী কাজকর্ম আইন 
সিদ্ধ হইত নাবা তিনি মন্ত্রগুপ্তিব শপথও লইতে পারিতেন না-রাজার 

পরামর্শদাতা হিসাবে য1 লওয়া একান্ত প্রয়োজন-যতক্ষণ না তিনি প্রিভি 

কাউন্সিলে সদস্য হইতেন | একবার সদস্য হইলে আজীবন সদস্যপদ 
বহাল থাকে । বিশেষ সম্মানের চিহ্ন হিসাবে প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্যগণ 

'রাইট-অনরেবল? (12106-13010081961 ) এই উপাধি ধারণ করিয়া 

থাকেন । 

অধিবেশন £ 

ক্যাবিনেট প্রথার প্রচলনের কারণে প্রিভি কাউন্সিলের কঙ্মতিৎ্পরত। 

প্রধানত: আনষ্ঠানিক ও মামুলি হইয়৷ পড়িয়াছে। পৃব্বেই বল! হইয়াছে 
নূতন রাজার রাজ্যাভিঘেক বা এই জাতীয় অন্যান্য উৎসব ছাড়া সমগ্র- 

কাউন্সিলের অধিবেশন আহত হয় না । কিন্তু সাধারণভাবে প্রিভি কাউন্সিল 

দুই তিন সপ্তাহ অন্তর বাকিংহাম প্রাসাদে বিয়া থাকে এবং তাহাতে 
রাজা উপস্থিত থাকিতে পারেন, কিন্তু একজন ক্যাবিনেট সদস্য-- 

লর্ড প্রেসিডেন্ট অব্ দি কাউন্সিল সভাপতিত্ব করেন। কাউন্সিলের 

নথিপত্রের রক্ষক হিসাবে ক্লার্ক অব্ দি কাউন্সিল উপস্থিত থাকেন 

আর তিন চারজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী উপস্থিত হন । কোঁরামের 

জন্য তিন জনের উপস্থিতিই যথেষ্ট হওয়ায় অধিক সদস্যের উপস্থিতি 

প্রয়োজন হয় না। সাধারণতহ সভার আলোচ্য বিষয় যেসব মন্ত্রীর দপ্তর 

সংক্রান্ত তাঁহারাই উপস্থিত হন | সভায় গুহীত সিদ্ধান্তগুলি সাধারণত: 



শাসন বিভাগ 6: 

সরকারী আদেশনামা বা অডার ইন কাউন্সিল (রাজা সমেত প্রিভি 
কাউন্সিলের আদেশ ) ন্ধপে নথিভুক্ত ও ঘোঘিত হয় । অধিকাংশ সময়েই 
পালামেণ্ের আইনে মন্ত্রীদের উপর অপিত ক্ষমতাবলে এগুলি রচিত হয় 

এবং পার্লামেণ্টের আইনের মধাদা লাভ করে। সাধারণত: সংশিষ্ট 
দপ্তর এগুলির খসডা রচনা করে এবং কাউন্সিলে সেগুলি আনুষ্ঠানিক 

ভাবে গৃহীত হয়। এছাড়াও যুদ্ধ ঘোষণা, পার্লামেণ্টেব অধিবেশন আহ্বান, 
স্বগগিত বা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আদেশনাম। | উপনিবেশের শাসন সম্পকিত 

আদেশ, স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত আদেশ প্রভৃতি 
অডার-ইন-কাউন্সিলের মাধ্যমেই জারি হয় এবং কাউন্সিল ছাড়া অন্যত্র 

গৃহীত হইতে পাবে না | আরও কতকগুলি ব্যাপারও একমাত্র কাউন্সিলেই' 

হইতে পারে, যেমন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ, এবং কাধ্যতার গ্রহণের পৃব্বে 

শীলমোহর গ্রহর্ণ, শেধিফদের তাঁহাদের পদের প্রতীক্ চিহ্ন গ্রহণ ইত্যাদি | 

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কাউন্সিলে যেসব কাধ্য হয় সদস্যদের নিজ 

ইচ্ছামত কিছু করার বিশেষ সুযোগ নাই, শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত 

হইয়া থাকে । সাধারণতঃ কয়েকজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছাড়া অন্য কেহ 
উপস্থিত থাকেন না । 

জুডিসিয়াল কমিটি : 
কিছু কিছু কাধ্য প্রিভি কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটিব মাধ্যমে হইয়া 

থাকে, যেমন অক্সফোড, কেন্বিজ ও স্কাটিশ বিশববিদ্যুলয সংক্রান্ত কমিটি 

ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে জুডিসিয়্যাল কমিটিকে অগ্রর্গণ্য বল। যায় । 
1833 সালে আইনেব বলে এই কমিটি স্াপিত হয় । অভিজ্ঞ বিচাবকদেব 

লইয়া যেমন প্রাক্তন লর্ড চ্যান্সেলাবগণ, হা1ইকোটেন বিচাবপতিগণ--- 

ইহা গঠিত হয় । আধা আদালতভাবে ইহা কাধ্য কবে; গিজ্জার 

আদালতসমূহ, এডমিব্যালাটি আদালতসমূহ, উপনিবেশগুলির আদালত ও 

যেসব ডোমিনিয়ন এখনও নিজেদের সব্বোচ্চ আদালত স্থাপন করে নাই 

এমন ডোনিনিয়ন আদালুত হইতে আপীলের শুনানী এই কমিটিতে হইয়া 

থাকে এবং ইহার রায়ই চুড়াস্ত হয় | এই রায় কিন্তু বাজার নিকট 
সুপারিশের আকাপ্পে দেওয়া হয়, রাজার আদেশে তাহা কাধ্যকবী হয় | 

মিনিষ্ি ও ক্যাবিনেট : 
উপরে রাজা ও প্রিভি কাউন্সিল সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বোঝা, 

যাইবে যে সরকার পরিচালনার আসল যন্ত্রের সন্ধান করিতে হইলে রাজ 



74 বিদেশী রাষ্্রসমূহের শাসনব্যবস্থা _-যুক্তরাজ্য 

ব! প্রিতি কাউন্সিল ছাড়াইয়া অন্যত্র দেখিতে হইবে এবং ক্যাবিনেট 

ও মিনিষ্রিতেই তাহার প্রকৃত সন্ধান মিলিবে । যদিও অনেক সময় শব্দ 
দৃইটি এক অরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বস্ততঃ বৈজ্ঞানিক দিক হইতে 
তাহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে । এই প্রভেদ গঠনগত এবং ভূমিকাগতও 
বটে। প্রিভি কাউন্সিল, মিনিষ্টি, ও ক্যাবিনেটের মধ্যে গঠনগত প্রভেদ 
“বৃত্তের মব্যে বৃত্তেব*' উপমা দ্বারা বোঝান যায় | প্রথমটি যেন সব্ববৃহৎ 
বৃত্ত, গ্বিতীয়টি উহাব মধ্যেকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৃত্ত এবং তৃতীয়টি 
তাহার মধ্যেকার আরও ক্ষুদ্র বৃত্ত। অনেক সময় ক্যাবিনেটের মধ্যেও 
আব একটি ভিতরকার আরও ক্ষুদ্র (10090 ০8109) ক্যাবিনেটের 
আবিভাব দেখা যায় | প্রত্যেক মন্ীকেই প্রিভি কাউন্সিলার হইতে হয়, 

কিন্ত প্রত্যেক প্রিভি কাউন্সিলার মন্ত্রী হন না। আবার প্রত্যেক 
ক্যাবিনেট সদম্যকে মন্ত্রী হইতে হয়| কিন্তু সকল মন্ত্রীই ক্যাবিনেটের 

অন্তভূভ্ত হন না। যে সমস্ত রাজকর্ম্চারী পার্লামেণ্টের সভ্য এবং 
কমন্সসভার নিকট বাভনৈতিক দিক হইতে দায়ী এবং যাহাদের কাধ্যকাল 
কমন্সমভাব সংখ্যাগরিষ্ঠেব সমর্থনের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ এই সমথন 

হাবাইলেই যাহাবা পদত্যাগ করিতে বাধ্য এমন কন্মচারীদেব সমষ্টিকেই 
মিনিষ্টি বল। হয়। ইহাদের পদের “বাজনৈতিক" ধাঁচ একদিকে 

তাহাদের ক্যাবিনেট সদস্যদের সমপর্যীয়ভুক্ত করে অন্যদিকে বিরাটসংখ্যক 
স্বাধী বাজকন্নচাবীদেব যাহাদের "সিভিল সাভেণ্ট' আশ্যা দেওয়া হয় 

তাহাদের হইতে পুথক পর্ধীয়ভুক্ত করে | মন্ত্রীরা পদাধিকারী হন 
বাজনৈতিক মতেৰ কারণে আবার পদত্যাগ করিতে বাধ্যও হন রাজ- 
নৈতিক কাবণে। সিভিল সার্তেন্টবা পদে বহাল হন এবং অধিষ্ঠিত 

খাকেন বাজনীতির নিবপেক্ষতার কারণে । 

গাবাবণতঃ চার শ্রেণীব সদস্য লইয়া মিনিষ্টি, গঠিত হয় এবং নূতন 
প্রবানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলে তাহাকে এই চার শ্রেণীর মন্ত্রীর পদের 
জন্য লোক নিব্বাচন করিতে হয় । ইহাদেন সমষ্টকেই মিনি্রি বল! হয় | 
প্রথম শ্রেণীতে পড়ে ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ, যাহারা সব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
পদে অধিষ্ঠিত এবং সাধারণতঃ এক বা একাধিক প্রশাসন দপ্তরের ভার- 

প্রাপ্ত হন এবং দায়িত্ব বহন করেন | ইহাীরাই যৌথভাবে রাষ্টেক নীতি 
নিদ্ধাবণ করেন এবং সবকাবেব নেতৃত্ব করেন । নিম়ুলিখিত মন্ত্রীরা 
সাধারণতঃ এই পর্যায়ে থাকেন,যেমন অর্থমন্ত্রী বা চ্যান্েলর অবৰৃ 

দ্য একসৃচেকর, প্রতিরক্ষামন্ত্ী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী, কয়েকজন সেক্রেটারি অৰ 

€&ট--পররাষ্ট, স্ববাষ্ট, উপনিবেশ ও কমনওয়েল্থ প্রভৃতি দপ্তরের সেক্রেটারি 
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অব্ টেট । ইহাদের সংখ্যা সাধারণতঃ 15 হইতে 20র মধ্যে থাকে । 

ইহারা সকলেই যে প্রশাসন দপ্তরের ভার নেন তাহা নয়, যেমন লর্ড 
প্রিভি কাউন্সিল (101৫ 7৮7 0০05001] ) বা লুর্ড প্রেসিডেণট অব দ্য 
কাউন্সিল (1,010 7:6510006 01 119 008011 ) | সাধারণতঃ প্রবীণ 

বয়স্ক মানুঘরা ধাহারা বেশী বয়সের জন্য" অনীহা হেতু কোন দপগ্ুরের 
ভাব লইতে চান না কিন্তু যাহাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সুযোগ 

প্রধানমন্ত্রী লইতে চান এমন ব্যক্তিরাই এইসব পদে নিযুক্ত হন। কখনও 

কখনও প্রয়োজনবোধে ইহারা কোন বিশেষ কাধ্যের ভার লইয়া থাকেন। 

কখনও কখনও বিশেষ কবিষা যুদ্ধ বিগ্রহেব সময় একই কাবণে কাহাকেও 
কাহাকেও দপ্তবহীন মন্ত্রী নিযুক্ত কবিয়া ক্যাবিনেটে লুওয়া হয়, এমন কি 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পার্লামেণ্টের সদস্য না হইযাও জেনারেল স্মাট্স্কে 
দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হিসাবে ক্যাবিনেটে লওয়া হইয়াছিল । এটা কিন্ত 

সক্কটকালীন ও সাময়িক ব্যবস্থামাত্র এবং নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়াই গণ্য 

করা হয়। সাধাবণতঃ প্রত্যেক মশ্্রীকেই বিশেঘ করিয়া ক্যাবিনেট 

মন্ত্রীকে পার্লামেণ্টের একটি কক্ষের সদস্য হইতে হর। যদি প্রধানমন্ত্রী 

এমন কোন ব্যক্তিকে ক্যাবিনেটে লইতে চান যিনি নিব্বাচনের ঝামেল। 

লইতে অনিচ্ছক তাহাকে পিষারেজ দিয়া লড যভাব সদস্য করিয়া লওয়া 
হয় | 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন রাট্টমন্ত্রীগণ (15110150019 0? 90819 ) | 

ইহাদের স্থান হইল ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও তরুণ মন্ত্রী (00107 14110150615) ব! 

সংসদীয় আগার সেক্রেটারিদের ( [১9111810017181% €017091--99০916681 ) 

মধ্যে | 1941 সনে প্রথম এই গ্রেণীর রাষ্রমপ্রী নিয়োগ ওর হয় | 
যেসব দপ্তরে কাজের চাপ বেশী যেমন অর্থদপ্তর, পবরা£দণ্ডর ইত্যাদি 

সেখানে ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ভার লাঘবের জন্য এক বা একাধিক 

রাষ্্রমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়| তিনি যাহা করেন ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট 
মন্ত্রীর প্রতিভূ হিসাবে করেন এবং তাহার জন্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীই জবাবদিহি 
করেন | ক্যাবিনেটের অধিবেশনে রাষ্মন্ত্রী অংশ গ্রহণ করেন না, সুতরাং 

সরকারের নীতি নিগ্ধারণে রাষ্টুমন্ত্রীদের কোন ভূমিকা] থাকে না | 
তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন সংসদীয় আগার সেক্রেটারিগণ (১911121067691 

₹0467-96015121 ) যাহারা তরুণ মন্ত্রী? ইহাবাও সাধারণতঃ ভারপ্রাপ্ত 
ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে পার্লামেণ্টের বিতর্কে বা প্রশোত্তরদানে সাহায্য করিয়া 

থাকেন । বিশেঘতঃ যদি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লডসতায় থাকেন ইহারাই 

কমন্পসতায় দপ্তারের মুখপাত্রের কাজ করেন । রামন্ত্রীর ন্যায় ই'হারাও 
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ক্যাবিনেটের সদস্য নন, সুতরাং নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে ইহাদের 

হাত নাই | সাধারণতঃ শাসকদলের উদীয়মান তরুণ কল্মীদের ' মধ্য 

হইতেই ইহাদের সংগ্রহ করা হয়, অনেকটা মন্ত্রীর কাধ্যে শিক্ষানবীশ 

হিসাবে | তবিধ্যতে ই'হারাই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও গুরুত্ব 
পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। কল আগার সেক্রেটারিই কিন্ত পালা- 
মেণ্টারী আগার সেক্রেটারি নন। আর এক শ্রেণীর আগার সেঃক্রটারি 
আছেন যাহাদের বল। হয স্থায়ী আগাব সেক্রেটারি € 760019,090 

ঢ010067-560196915 )1 ইহারা সরকারী চাকুরিয়া বা শিভিল 

সার্ভে্ট । তীহারা দলীয় রাজনীতি বিযুক্ত। যখন যে দল সরকার 
গঠন করেন তীহারা নিব্বিচারে সরকারকে আনুগত্য দিয়া যান। 
ক্যাবিনেট পদত্যাগ করিলে পার্লামেণ্টারি আগার সেক্রেটারিগণ 
পদত্যাগ করেন কিন্ত স্থায়ী আগার সেক্রেটারিগণ করেন না । তাঁহাদের 
কাধ্য শুধু যে কোন দলীয় সরকাবের নির্ধারিত নীতি প্রশাসনে নিষ্ঠার 

সহিত রূপায়িত কর | মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের সঙ্গে তাহাদের কার্যকালে 

ছেদ পড়ে না। 

চতুর্থ শ্রেণীতে আছেন রাজসংসারের কয়েকজন কর্মচারী যাহাদের 
পদ মন্ত্রীদের মতই এখনও “রাজনৈতিক' বলিয়া গণ্য কর৷ হয়, যেমন 
খাজাঞ্চি (005998161), কম্পড্রোনার ও ভাইস চেম্বারলেন (1০০ 

(01997069118%0 ) | 

মন্ত্রীরা সকলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অন্তরুত্ত এবং কমন্পসভার নিকট 
দায়ী এবং তীছাদের কাষাকান কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্টের সমথনেব 

উপর নির্ভর করে । কিন্ত ক্যাবিনেট যেমন বৌখতাবে কাজ করে, 

মিনিষ্টি ত|হ| করে না! প্রত্যেক মন্ত্রী এককভাবেই কাজ করেন । 

মিনিষ্টির কাধ্য নীতি নিদ্ধারণ 'নয়, ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তগুলিকে কাধ্যকরী 
করিতে সহায়ত। করা | প্রিভি কাউন্সিল, ক্যাবিনেট ও মিনিষ্ট্রির কাধ্যের 

পার্থক্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর অর্থবহ উক্তি আছেঃ_- 

“ক্যাবিনেট মন্ত্রী আলোচন৷ করেন ও পরামশ দেন প্রিভি কাউন্সিলর 

ফতোয়া জারি কবেন ও মিনিষ্টার নির্দেশে কাধ্যকরী করেন” (179 
09106৮00091 06110219665 200 80%1569 7 (196 121৬5 00011011101 

090:969 ; ৪110 1১9 1911013661 9য৩04669+7 ) | 

মন্ত্রীদের সংখ্যা কিছু নিদিষ্ট থাকে না বিভিন্ন সময় কমে বাড়ে। 
বত্তমান শতাব্দীতে ক্রমাগত রাষ্ট্রের কর্্পরিধি বৃদ্ধি হেতু প্রশাসন 
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বিভাগের ক্রমান্বয়ে সম্পসারণ হওয়ায় মিনিষ্টির কলেবরও ক্রমবর্ধমান । 
প্রথম মহাযুদ্ধের পৃব্রেই ইহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল 50 হইতে 601 
প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযদ্ধের সময় বহু নূতন নূতন দপ্তর খোলার ফলে 
মিনিষ্টির সংখ্যা প্রায় একশতের কাছাকাছি দাড়ায় | যুদ্ধের পর কিছুটা 
কমিয়া 60 হইতে 8০র মধ্যে দীড়ায়। বর্তমানে মিনিষ্রির প্রবণত। 
বাড়ার দিকেই | 

ক্যাবিনেট : 
পৃবের্ব যাহা বল! হইয়াছে তাহা হইতে ইহা! প্রতীত হইয়াছে যে 

বিটিশ শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেটই হইল সারবস্ত । শাসনযন্ত্র পরিচালন। 

ব্যাপারে ক্যাবিনেটেরই চূড়ান্ত ক্ষমতা । বিটিশ শাসনতন্বের প্রখ্যাত 

লেখকরা ইহাকে নানাভাবে বর্ণনা কবিয়াছেন । কয়েকটি এখানে আমব! 

উদ্ধত করিব, কাঁবণ এগুলি ক্যাবিনেটের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত 
কবে যাছা হইতে ক্যাবিনেট সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা কনা সহজ হইবে | 

র্যাজহট্ (888০%০৮ ) বলিয়াছেন-__“ক্যাবিনেট ভ'ইল একটি বন্ধনীচিহ্ন 
(179017617 ) বা কোমরবন্ধের ( 9৪০০ ) মত যাহা শাসনবিভাগ ও 

আইনবিতাঁগের মধ্যে যোগস্থাপন করে | গ্যাডষ্টোন একসময় মন্তব্য 

করেন-_-“ক্যাবিনেট হইল একটি ত্রিপ্রস্থ কব্জা যাঁহা কাধ্যকারিতার 
জন্য বাজা, কমন্সসভা ও লডসভাকে যুর্ত করে ।” (116 08৮1091 19 
৪ [17169900910 17110501086 0010119015 (05911091 001: 2011010 (1) 11178, 

(00 [7,009 0100 05010171075 )1 লাউয়েলের মতে ইহা “রাজনৈতিক 
খিলানের কেন্দ্র প্রস্তর (009 195570700 0 009 001101081] 2101)+1 )। 

ম্যারিয়ট (12710 ) ইহাকে “কীলক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যাহাকে 
কেন্দ্র করিসা সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র ঘুরিতেছে (10179 0101 10000 ৮7101 

(076 ৮0016 17901101091 77320110015 16%91%69” ) 1 র্যামশে মুর 

( 7২207995701") ইহাকে “রার্ীপোতেব চালনাচক্র” ( 43169110£ 

7196] 0£ 0105 9010 017 1106 5209+ ) বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন | 

অধ্যাপক মনবোর ( 10100 ) মতে “ইহা শাসনযশ্তের নির্দেশ ও 

পরিচালনার শক্তি! (1013 009 5910176 2100 017601108 09106 11 

00610106100? ) | স্যার আইভর জেনিংস (৪1 1০01 00]01089 ) 

বলিয়াছেন, “ক্যাবিনেট ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় এক্যের যোগান দেয়” 

“15108010650 01951069 8715 10 1175 173110151) 5950912॥ ০01 

800101001017? | 
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ক্যাবিনেট অশ্বন্ধে উপরে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়৷ হইল এবং অন্যান্য 

লেখকের বর্ণনা হইতে ইহ। পরিক্ষার বোঝা যাঁয় যে ক্যাবিনেটই ব্রিটিশ 

শীসনযন্ত্রের মুখ্য পরিচালক | ক্যাবিনেট ব্যতীত শাসনযস্ত্র বিকল হইবে । 

কিন্ত বিস্মযের কথ! এই যে এত গুরুত্ব সত্বেও এতকাল ধরিয়া ক্যাবিনেট 

আইনের স্বীকৃতি পায় নাই | ক্যাবিনেটের কোন সিদ্ধান্ত আইনসিদ্ধ 
করিতে হইলে প্রিভি কাউন্সিলেব মাধ্যমে অর্ডার-ইন-কাউন্সিল এর আকার 

দিতে হয়। অবশ্য যেহেতু ক্যাবিনেটের সকল সদস্যই প্রিভি কাউন্সিলের 
সভ্য ইহাতে কোন অসুবিধা নাই | কিন্তু ক্যাবিনেটকে যে তাহার সিদ্ধান্ত 

আইনসিদ্ধ করিতে এই উপায়ে সাহায্য লইতে হয় এটাই বিস্ময়ের বিষর | 
ব্রিটেনের অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মত ক্যাবিনেটেরও উৎপত্তি হইয়াছে 

দৈবক্রমে এবং ইহার ক্রমবিকাশ ও কন্মতৎ্পরতা এমন কতকগুলি 

শীসনতান্ত্রিক প্রথা ও বীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেগুলি এখন সবর্বজন 
বিদিত | 193? সনের পৃব্ব পর্যন্ত কোন আইনে ইহার উল্লেখ পর্যন্ত ছিল 
না। এ বৎসর সব্বপ্রথম মিনিষ্টারস অব্ ক্রাউন এ্যাক্টে (৬1110151615 ০0 
010 4১০৮, 1937 ) প্রসঙ্গত ক্যাবিনেট সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যাষ | 

প্রসঙ্টি হইল এই আইনে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের অন্য মন্ত্রীদের অপেক্ষা 

উচ্চহারে বেতন নিদ্ধারণ করা হয | ক্যাবিনেট মংক্রান্ত কোন বিঘয়ে কিন্তু 

এই আইনে কোন ধারা গৃহীত হয় নাই । 
আমরা সুব্বেই দেখিয়াছি কি ভাবে প্রিভি কাউন্সিল হইতে অবস্থাচক্রে 

ক্যাবিনেটেব উৎপত্তি হয় । বিটিশ শাসনতন্ত্রে অনশন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের 

মতই ক্যাবিনেটও ধীবে ধীরে প্রথাগততানে আনিভূত | বর্তমানে 
ক্যাবিনেট ব্যবস্থার যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি ক্রমে ক্রমে 

অবস্থাচক্রে উদ্ভূত হইয়াছে । পঁবিকল্পিত ভাবে গৃভীত হয় নাই | পৃবের্বই 
বলা হইয়াছে কিভাবে প্রিভিকাউন্সিলেব কয়েকজন রাঁজাৰ বিশেষ 

আস্বাভাজন সদস্যদের সহিত গোপন পরামশ করাব একটা বীতি 

প্রবর্তনের ফলে প্রথম ক্যাবিনেটেব উদ্ভব হয় । কিন্তু তরখখনকাব 

ক্যাবিনেটেব সঙ্গে বর্তমান ক্যাবিনেটেন কোনই সাদৃশ্য নাই | বর্তমান 

ক্যাবিনেটেন বিশেষ লক্ষণগুলি এঁতিহাসিক কারণে একে একে আবির্ভূত 
হইয়াছে । ইয়া বাজাবা নিজেদের ইচ্ছামত মন্ত্রী মনোনয়ন করিতেন 
এবং মন্ত্রীবা তাহাদেব নিকটই দায়ী থাকিতেন। পার্লামেণ্টের মন্ত্রীদের 

উপব বিশেষ নিষন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল না। অবশ্য পালামেণ্টের হাতে 

একটি চনম অস্ত্র ছি ইমপিচমেন্টের ক্ষমতা | কিন্তু সেটা এতই উগ্র ও 

অসাধারণ যে তাহা একমাত্র খুব অসাধারণ অবস্থায় শেষ অস্ত্র হিসাবে 
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ব্যবহার করা চলিত । সাধারণভাবে তাহা কায্যকরী ছিল না। 1679 

সনে দ্বিতীয় চালস্কে পার্লামেণ্টের অনভিপ্রেত পবামর্শ দেওয়াব জন্য 
ড্যানবির আর্নকে পার্লামেণ্টে ইমপিচ করা হয় । ভ্যানবি এই সাফাই 
দিতে চেষ্টা কবেন যে তিনি যাহা কবিয়াছেন তাহা রাজাবই আজ্ঞায়, 

সুতবাং তাহার জন্য তীহার ব্যক্তিগত দায়িত্ব নাই এবং যেছেতু রাভা 
ন্যায় অন্যায়েব উদ্দধে রাজারও কোন দায়িত্ব নাই। পালামেণট এই 

অজহাতি অগ্রাহ্য কবিয়া ড্যানবিকে টাওয়াবে কাবারদ্ধ কবে । তখন 
হইতে এই সত্রটি প্রচলিত হয় যে কোন মন্ত্রী বা বাজপুরুধ কোন অপরাধের 
জনা বাজাব আজ্ঞাব অন্তবালে আশ্রয় লইতে পারেন না, তিনি ব্যক্তিগত 

ভাবেই দায়ী হইবেন । কিত্ত ইহার ফলে একটা পরস্পর বিরোধী 
অবস্থার ত্যটি হয়। ইচ্ছামত মন্ত্রী মনোনয়নে বাজান চিরাচবিত ও 
অবিসম্বাদিত ক্ষমতা স্বীকৃত ছিল এবং ব'জাব মনোনীত মন্ত্রীও তাঁছাব নির্দেশ 

মত রাজকাধ্য পবিচালনা না কবিয়! পাবিতেন না । এদিকে পার্লামেন্ট 

দাবী করিল, যে মম্রী পালামেণ্টের মনংপৃত হইবেন না তাহাকে অপসারণ 

কবিবার ক্ষমতা পার্লামেণের আছে । এই পরিস্থিতিতে কেহই মন্ত্রী 

হইতে আগ্রহী হইবার কথা নয়। কেননা রাজাব নির্দেশ না মানিলে 

রাজা তাহাকে অপসারণ করিবেন, আবার নাজার অন্যায় নির্দেশ মানিলে 

তাঁহাকে পালামেণ্টের ইমপিচমেণ্টের সন্মুখীন হইতে হইবে এবং সম্ভবতঃ 
কারারুদ্ধ হইতে হইবে । 168১ সনে গৌরবনয় বিপ্রানেব ফলে এই 

সমস্যাব সুষ্ঠু সমাধান হইয়া গেল। রাজা উইলিয়াম মানিযা লইলেন যে 
তাহারা পালাযেণ্টেব আস্থাভাজন ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী নিয়োগ 

করিবেন এবং মন্ত্রীবা পালামেণ্টের আস্থা সাপেক্ষে কাধ্যে বহাল থাকিবেন, 
আস্থা হাঁবাইলে পদত্যাগ করিবেন । পালামেণ্ের কাছে মন্ত্রীদের 

রাজনৈতিক দায়িত্ব যাহ। বর্তমান ক্যাবিনেট প্রথাব একটি উল্লেখযোগ্য 
লক্ষণ এইভাবেই তাহার শুরু হয় । বাজার মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা 
অক্ষ বাখিয়াও মন্ত্রীদের পালামেণ্টের নিকট দাবিহ্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, 
যদি'ও বাজার মন্ত্রী নিয়োগেব ক্ষমতা আনুগ্ভানিক ক্রিয়ায় পরিণতি হইল 

এবং এ বিষয়ে তালার নিজস্ব ইচ্ছাঁব বিশেষ অবকাশ বহিল না । 

ইহার অব্যবহিত পরে ক্যাবিনেট প্রথার আর একটি লক্ষণও প্রকট 

হইল্-_-কাবিনেটের একদলীয় কাঠামো | এই সময় ইংল্যাণ্ডে দলীয় 
প্রথা দান! বাঁধিয়া ওঠে ; টোরি 'ও হুইগ নামে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক 

দলেব আবির্ভাব হয়| রাজা তৃতীয় উইলিয়ম প্রথমে নিব্বিচাবে দুইটি 

দল হইতেই তাহার মন্ত্রী মনোনয়ন করিতেন | কিন্ত মিশ্র মন্ত্রিসভায় 
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মতানৈক্য হেতু অস্তদ্ধন্দেব ফল্বে কাজের অন্ুবিধা হইতে থাকে । সেজন্য 
তিনি শেষের দিকে একটি দল হইতেই মন্ত্রী নিব্বাচন করিতে শুরু করেন 
এবং সে দলাট হইল হুইগ ( 718 ) | 1697 সনে সাগাল্যাণ্ডের ছইগ 

জণ্টা বা গোপন চক্র ( 98100611205. ৬/1018 0008 ) নামে খ্যাত 

একমাত্র ছুইগ পাটির সদস্য লইয়া গঠিত ক্যাবিনেট ভবিধ্যৎ ক্যাবিনেটের 
একদলীয় ধাঁচ পত্তন করিয়া দেয় বলা যায় এবং এ দলার্টি হইল যে 

দল তখন শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিত । উইলিয়ামের পর রাণী এ্যানও 

এই নিয়ম মানিয়া চলেন | তাহার পছন্দমত নয় এমন ব্যক্তিকেও তিনি 

মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিতেন এই প্রথা মান্য করিয়া । শুধু তাহাই নহে, 
তিনি ক্যাবিনেটকে নীতি নিদ্ধারণ করিবার অধিকারও দিয়াছিলেন | কিন্তু 

তথাপি তখন'ও পযন্ত ক্যাবিনেট প্রথা আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে নাই | 
কেনন। ক্যাবিনেটেব মধ্যে কোন নেতা তখনও স্বীকৃত হয় নাই এবং 
উইলিয়াম ও এ্যান দুইজনেই ক্যাবিনেটের অধিবেশনে সভাপতিত্ব 

করিতেন । পবেব রাজা প্রথম জজ্ঞের আমলে এই দুইটি বিচ্যুতি 

অপসারিত হয় এবং সেটা দৈবক্রমে বলা যায়। প্রথম জঙ্জ জান্মীন 

বাঞ্জয হ্যানোভারেব নপতি ছিলেন, সুতরাং তিনি ইংবাজী জানিতেন 

না বা বঝিটিশ বাজনৈতিক এতিহ্যেব সঙ্গেও তাহার ফোন পরিচয় 

ছিলনা | তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান বা কর্মঠও ছিলেন না । দেশের 

আভ্যন্তরীণ” সম্সসা। সম্বন্ধে তাহার বিশেষ আগ্রহও ছিল না । কাজেই 
তিনি ক্যাবিনেটের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন না | ক্যাবিনেটের 

একজন সদম্য স্যাব ববাট ওযালপোলকে ( ৮/৪1016 ) ক্যাবিনেটের 

সতীপতিত্ব করার এবং সতাব কাধ্য পরিচালনা করিবার ভার দেন। 

ওযালুপোলকেই' প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলা হয় । তাহার পূব্বেও কোন কোন 
মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীব ভূমিকা পালুন কবিয়াছেন | কিন্ত বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী 
বলিতে আমর! ঘাহা বুঝি ওয়ালপোলই প্রথম সেই ধরণের প্রধানমন্ত্রী 

হন | তিনি একাধাবে রাজাব প্রধান পরামশদ।তা, ক্যাবিনেটের 

নেতা এবং কমন্নসভ!র নেতা হিসাবে কাজ কবেন। তিনি একজন 

ধ্বন্ধর বাজনীতিবিদ্ ও কন্ঠ পুরু ছিলেন | প্রথম ভজ্ভ ও দ্বিতীয় 

জভ্র্দেব বাজত্বকালে কড়ি বৎসর ধরিয়া তিনি কমন্পসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের 
আস্থা ভোগ করেন এবং দূই রাজাই তাহাকে কাধ্যতঃ রাজ্য পরিচালন৷ 

করিতে দেন! অবশ্য কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তা রক্ষা করিতে অনেক 

সময় তাহাকে অসদুপায় অবলম্বন করিতেও হইত, কিন্তু তা সত্বেও 
যে মুহূর্তে তিনি কমন্পসসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারান তিনি তৎক্ষণাৎ 
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পদত্যাগ করেন যদিও তিনি রাজার আস্থা হারান নাই । ইহা দ্বার! 
তিনি যে সুস্থ নজির স্থাপন করেন তাহা ক্যাবিনেট প্রথান্র একটি 
মূলনীতি রূপে প্রচলিত হয়| তীহার কাধ্যকালে তিনি কয়েকটি নীতির 
সূত্রপাত করেন যেগুলি বর্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় চালু রহিয়াছে । 
প্রথমতঃ তিনি এই নীতি প্রবর্তন করেন যে রাজ প্রধানমন্ত্রী নিব্বাচন 

কবিয়া অন্যান্য মন্ত্রীদের নিব্বাচনের ভার প্রধানমন্ত্রীকে ছাড়িয়া দিবেন । 

দ্বিতীয়তঃ প্রধানমন্ত্রীই রাজ! ও মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হইবেন। 
তৃতীয়তঃ একদিকে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারাইব৷ মাত্র প্রধানমন্ত্রী 
পদত্যাগপত্র দাখিল করিবেন অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রত্যেক 

সত্যেরই কর্তব্য সকল বিষয়ে বিনা দ্বিধায় ক্যাবিনেটকে সমর্থন করিয়া 
যাওয়া । এইভাবে ক্যাবিনেট প্রথা ও দলীয় প্রথা পরস্পরের পরিপূরক 
ভাবে পরিবদ্ধিত হইতে ল্বাগিল | ক্যাবিনেটের অধিবেশন হইতে 

রাজার অনুপস্থিতির আর একটা ফল হইল ক্যাবিনেটের এঁক্যবদ্ধতা 
( 50111900 ) | রাজার কাছে ক্যাবিনেটের একটি সিদ্ধান্তই প্রধানমন্ত্রীকে 
পেশ করিতে হইত | সেজন্য মন্ত্রীদের মধ্যে কোন বিষয়ে আলোচনার 
প্রান্তে যত মতানৈক্যই থাকৃক নিজেদের মধ্যে আপোস করিয়া মতৈকা এবং 
একটি যৌথ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইত, যাহা রাজার নিকট এবং 

পার্লামেণ্টেও সমগ্র ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত রূপে উপস্থাপিত হইত। 

আধুনিক ক্যাবিনেট প্রথার এই এ্ক্য ও এক্যবদ্ধতা একটি বিশে লক্ষণ 
যাহা ওযালপোলের সমরই প্রকট হয় । ওয়ালপোলেকর সময় আর একটি 

উল্লেখবোগ্য নৃতনত্ব পরিলক্ষিত হয়__কমন্সসতার প্রাধান্য | ওয়ালপোল 
অধিকাংশ সরকারী কার্ধয কমন্সসভার মাধ্যমেই করিতেন এবং ল্ড- 

সভাকে বিশেষ আমনু দিতেন না। অবশ্য লডসভার শাসনতান্ত্রিক 

ক্ষমতা আইনত ক্রমশ; সঙ্কুচিত করার প্রক্রিয়া উনবিংশ ও বিংশ 
শতাব্দীতেই সম্পাদিত হইয়াছে, কিন্তু লঙসভার তুলনায় কমন্সসভাকে 

অধিক গুরুত্ব দিবার প্রবণতা ওরালপোলের সময় হইতেই 

শুরু হয় । 

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হুইতে ওয়ালপোলকেই ( %/912015 ) 
বর্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একরকম জনক বলা চলে | অবশ্য একথার 

অর্থ ইহা নয় যে ওয়ালপৌোলের সময় ক্যাবিনেট প্রথার যে সকল বৈশিষ্ট্য 

প্রকাশ পায় তাজ পধস্ত সেগুলি চিক সেই অবস্থাতেই আছে এবং 
ভবিষ্যতেও থাকিবে | তাহা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকতিবিরুদ্ধ | ঝিটিশ 
শাসনতন্ৰ সব্বদা গতিশীল ও চলমান | নিত্যনূতন পরিস্থিতিতে নৃতন 

রর রস 
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নজির, নৃতন প্রথার উত্তব হইতেছে | এইভাবেই ক্যাবিনেটের আবির্ভাব 

ঘটিয়াছে এবং ক্যাবিনেটের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিব সপ্তদশ শতাব্দীতে 
আবিভাব হইযাছে | কিন্তু ইতিমধ্যে এগুলিরও এতিহাসিক প্রয়োজনে 

আকৃতিগত পবিবর্তন ও পরিবদ্ধন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে | 

ক্যাবিনেট প্রথাব সাবারণ রপবেখাটি ওযালপোলেব সমর যেমন 
দাড়াইয়াছিল এখনও মোটামুটি তাহাই রহিবা গিয়াছে, কিন্ত লক্ষণগুলির 
সমযে সময়ে আকৃতিগত পরিবর্তন হইয়াছে । যেমন ক্যাবিনেটের যৌথ 

দায়িত্বের অঙ্গ হিসাবে একটি নিয়ম হইয়াছে যে কোন প্রধানমন্ত্রী 

পদত্যাগ পত্র দাখিল কবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন হইবে | 
আর একটি দৃষ্টান্ত দেওবা যাব | সাধাবণতঃ ক্যানিনেট এক দল 

হইতেই গঠিত হয়া নিয়ম | ক্যাবিনেটের ব্রকোব প্রয়োজনে ও ইহা 
অভিথ্রেত ; কিন্০ট বিভিন্ন অময়ে এমন পরিস্থিতিব উদ্ভব হইযাছে যে এই 

নিষমের বাতিক্দ কবিতে হইয়াছে, ফেমন দইটি মহাযুদ্ধের সময ও 

1931--1939 এই সমঘে বিভিন্ন দলেব সদষ্য লইরা লিশ্র (009211000) 

ক্যাবিনেট বা ন্দাতীম সবকার ( ি৪0০01091 0০9০1170060) গঠন করা 

হইয়াছিল | এচাডাও 1923 সালে এবং 1929 মানে মখন কোন দলই 

নিবর্বাচনে এব সংখাগনিষ্ঠত। লাভ করে নাই শ্রমিকদল উদাবনৈতিক 
দলেব সণখনেব প্রতিশর্শতি ইমা সংখাগরি% সরকার গগন করে| 
উদারটনৈভিক দল ক্যাবিনেটের বাহিবে থাকিয়া শ্রমিকদের ক্যাবিনোৌকে 

সমর্থন দিনা যায । এ ব্যবস্থা অবশ্য খুবই ক্ষণস্থায়ী হব | ইহা সাধারণ 
ক্যাবিনেট ব্যবস্থবি. শীতি হইতে ব্যতিক্রম, কিত্ত তখনকাৰব বিশেষ 
পরিস্থিতিতে এই বাবস্থা ভিন্ন গত্যন্তব ছিল না| ইহা বিটিশ শাসনতদ্ধের 

নমনীয়তাবই একটি দৃষ্টান্ত | 

ক্যাবিনেটের গঠন পদ্ধতি : 
এখন আমবা বর্তমান ক্যাবিনেট ব্যবদ্থা সম্পর্কে আলোচনা করিব । 

প্রথমেই দেখা যাক কিভাবে ক্যাবিনেট গঠিত হব । এ সম্বন্ধে পৃবের্বই 
প্রপঙ্গত কিছু বূল। হইঘাছে। ক্যাবিনেট গঠনেব প্রথম স্তর হইতেছে রাজা 

কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিববাচন । নৃতন প্রধানমন্ত্রী নিবর্বাচনেব প্রয়োজন 
উপস্থিত হয সাধারণতঃ পার্লামেন্টের নিব্বাচনের পব অথবা পৃব্বের 
ক্যাবিনেট কমন্সসভায় কোন মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে তো হারিয়া 
গিঁষা রাজার কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করিলে । উভয় ক্ষেত্রেই রাজা 
কমন্দসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হইতে আহ্বান 
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জানান | পৃব্বেই বল! হইয়াছে, যদি কমন্সসভায় কোন দলই একক 
খ্যারি্ঠতা না পায় বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোন নিববাচিত নেতা না 

থাকে তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী নিব্বাচনের ব্যাপাবে রাজাকে আপন 

বিচারবৃদ্ধি অনুযায়ী নিব্বাচন করিতে হয়। অন্যথায় তাহার নিজস্ব 
অভিরূচিব কোন প্রশ ওঠে না। তিনি যধ্ত্রচালিতের ন্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ 

দলের নিব্বাচিত নেতাকে প্রধানমন্তিত্বে বরণ করেন। তাহাৰ পর 

প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীমগুলীর তালিক] প্রণয়নে উদ্যোগী হন এবং তালিকা 

সম্পূন হইলে তাহা রাজাকে দেন । রাজা মন্ত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ 
করেন। কিন্তু এই বর্ণনা হইতে ব্যাপাবটা যত সহজ ও সরল মনে হয় 
আসলে কিন্তু তাহা নহে । মনে হইতে পাবে মন্ত্রী চয়ন ব্যাপারে 

প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ বাধামুক্ত ও স্বাধীন এবং তিনি ফাহাকে ইচ্ছা মন্ত্রী নিয়োগ 
করিতে পারেন বা যে কোনমন্ত্রীব উপন যে কোন দপ্তবেব ভাব দিতে 

পারেন । কিন্তু তাহা ঠিক নয । এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে যথে্ট সাববানে 

চলিতে হয়| ন্্ঠুতাবে কাধ্য পবিচালনার স্বার্থে মণত্রীমগ্লী গঠন করিবার সময় 

প্রধানমন্ত্রীকে নানাদিকে লক্ষ বাখিতে হর | প্রথমতঃ মন্ত্রীমগুলীতে দুইটি 
কক্ষেরই প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন । কোন দণ্ধবেব প্রধান যদি কমন্সসভাব 

সত্য হন, তবে লর্ডসভায় সেই দপ্তরের মুখপাত্র হিসাবে একজন সহকারী 
মন্ত্রী লর্ডভা হইতে মনোনীত হন| কতজন কোন কক্ষ হইতে লওয়া 

হইবে সে সম্বন্ধে অবশ্য কোন ববাবারা নিয়ম নাই । শাধারণতঃ পার্লা- 

মেণ্ের কোন না কোন কক্ষ হইতেই মন্ত্রী নিব্বাচন করী হইয়া থাকে, তবে 

সময়ে সমযে কোন বিচক্ষণ, দক্ষ ব্যক্তিকে বিশেঘ কারণে ক্যাবিনেটে স্থান 
দিবার জন্য মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত কবা হর। তখন হয় তাহাকে পিযারেজ। 

দিয়া লঙদভার সভ্য করিয়া লওয়৷ হয় নতুবা তাঁহার জন্য একটি নিশ্চিত 
আসন সংগ্রহ কবিরা উপনিব্বাচনের মাধ্যমে ছয়মামের মধ্যে কমদসভাব 

সভ্য কবিয়া লওরা হয়। যদি তিনি 'এত বৃদ্ধ হন যেতাহার পক্ষে 
দপ্তর পরিচালনার সঙ্গে পালামেণ্টের বিতর্কে অংশগ্রছণ করা 

অনস্গুবিধাজনক হয় তবে তাঁহাকে লর্ডসভারই সভ্য কর হয় | 
মন্ত্রী নিব্বাচনে প্রপানমন্ত্রীকে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের ন্যায্য 

দাবীর কথাও স্মরণ রাখিতে হয়। তিনি শুধুই ইংল্যাণ্ড বা স্কটল্যাণ্ড 
বা ওয়েলস একটি অঞ্চল হইতে মন্ত্রী নিব্বাচন করিলে বিক্ষোভ 

দেখা দিবে । তাছাড়া তাহাকে দলের সকল নামী নেতাকেও ক্যাবিনেটে 

লইতে হয়, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও নিজের বিরূপতাবশতঃ বাদ দিলে 

দলের মধ্যে বিক্ষোত সৃষ্টি হয় । দলের পৃবের্বর ক্যাবিনেট যাহার! 



$4 বিদেশী রা্রসমূহের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাজ্য 

ছিলেন সাধারণতঃ তাহাদের লইতে হয় যদি না কোন সভ্য স্বেচ্ছায় 
ক্যাবিনেটে আসিতে রাজী না হন। সাধারণতঃ দল যখন বিরোধী 
দল হিসাবে থাকে তখনই' তাহাদের মধ্যে এক এক জন এক একটি 
মন্ত্রিত্বের জন্য চিহিত থাকেন এবং এসময় হইতেই তিনি এ বিভার্গের 

কাধ্য সম্বন্ধে আগ্রহী থাকেন, এ বিভাগীয় বিষয়ে বিতর্কে তিনিই নেতৃত্ব 

করেন। ইহাদের লইয়া যে চক্রটি গঠিত হয় তাহাকে “ছায়া ক্যাবিনেট” 
(90800%/ 0:%9105% ) বলিয়া উল্লেখ করা হয়। দল ক্ষমতাশীল্ হইলে 

ইঁহারাই ক্যাবিনেট গঠন করিবেন একরকম স্থির থাকে | প্রধানমন্ত্রী 

কোন নড়চড় করিতে সাহস করেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে 

মন্ত্রী নিব্বাচনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নিজন্ব ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ | 
যতগুলি মন্ত্রিত্ব, প্রার্থীর সংখ্যা তার থেকে অনেক বেশী হয় । সুতরাং 

তাহাদের মধ্য হইতে উপরে বিবৃত সব দিক. বজায় রাখিয়া একটি 

মন্ত্রীমগ্ুলী ও ক্যাবিনেট গঠন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার । এমন ভাবে 
গঠন করিতে হইবে যে দলের এক্য ক্ষুণ্ণ ন| হয়, দলের কোন বিশেষ 

অংশের বিক্ষোতেব কারণ না হয় এবং দেশের ও জাতির বিভিন্ন স্বার্থ, 
ধন্মীয় বিভাগ প্রভৃতি যথাযথ ক্যাবিনেটে প্রতিফলিত হয় | এই কার্যে 
প্রধানমন্ত্রীর তীক্ষ্য বুদ্ধি, ধৈষ্য, চাতুর্ধ, কৌশল ও জনপ্রিয়তার বিশেষ প্রয়োজন 
হয়। স্বতরাং শুধু তাহার নিজ মনোমত ব্যক্তিদেব লইয়া মন্ত্রিসভা 
গঠন করা সন্তরবপর হয় না। 

ক্যাবিনেটের কার্যাবলী ( 07706190175 01 (180 €(০9191066 ) £ 

ক্যাবিনেট গঠন পদ্ধতির পৰ ক্যাবিনেটের কাধ্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা 

কবিতে হয | পৃব্বেই বলা হইয়াছে, কয়েকজন বিশিষ্ট মন্ত্রী লইয়া 
ক্যাবিনেট গঠিত । সুতরাং ক্যাবিনেটের কাধ্যের একক ও যৌথ দুই 

বিভিন্ন দিক আছে। এককভাবে প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী ( দপ্তর বিহীন 
মন্ত্রী ছড়ি) তাহার উপর মে দপ্তর বা একাধিক দণুরের ভার ন্যস্ত, 
তাহার পরিচালনার দাষিত্ব গ্রহণ করেন। তাহাব দায়িত্ব যুগপৎ রাজার 
কাছে, সহকন্মীদের কাছে এবং পার্লামেণ্টের কাছে | তাঁহার পবিচালনাধীন 
দণ্ডরের ব্রটিবিচ্যুতির জন্য তাহাকেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এই 
এরিচালনার কাধ্যে অবশ্য তাহাকে ক্যাবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত নীতি 
যাহা পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত তাহাই অনুসরণ করিতে হয় এবং 
রাজার নামে এবং রাজকীয় ক্ষমতাবলে তীহাকে কাধ্য করিতে হয়। 
প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী আবার ক্যাবিনেটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । সকল 
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ক্যাবিনেট মন্ত্রী যৌথভাবে ক্যাবিনেটের কর্তব্য সম্পাদন করেন । 
এগুলিকেই বলা হয় ক্যাবিনেটের কাধ্যাবলী | | 

সরকারের শাসনযন্ত্র কমিটি (12901010679 0 0০৮81010000 
(5010110069 ) 1918 সালে প্রদত্ত তাহধদের রিপোর্টে ক্যাবিনেটের 
কাধ্যাবলী নিম্বলিখিতিভাবে বণনা করেন 2 

(1) পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করিবার জন্য নীতির চুড়ান্ত নির্ধারণ 
€1211091 06(610010211017 0? 116 00115 60 95 5৮0011050 (০ 

[81118171611 ) 

(2) পালামেণ্টের সুপারিশ কর৷ নীতি অনুযায়ী জাতীয় শাসনবিতাগের 
উপর চরম কর্তৃত্ব স্থাপন (90016709 0০101101 0? 076 096107091 6860011%6 
1) 20০০9101709 1101) (1)6 00110 [0:55011050 0% [22117106170 ) : 

(3) রাট্রেব বিভিন্ন বিভাগের কাধ্যেবক অবিরত জীমা নিদ্ধারণ ও 
তাহাদেব মধ্যে সমনুয় সাধন (0011110000905 09০91110216101, 270 

৫61110)1091101 0111)6 2০011৮10155 ০1 [119 56612] 09192100901065 ০৫ 

1175 50866 )। 

এখন এগুলিব বিশদ ব্যাখ্যাব প্রযোজন। (1) ক্যাবিনেটের প্রধান 
কাধ্য হইল দেশেব আভ্যন্তরীণ এবং আতন্তর্জীতিক বিবিধ সমস্যা 
আলোচনা কবিয়া সেগুলি সম্বন্ধে সন্সিলিততাবে সুচিন্তিত নীতি নিদ্ধারণ 

কবা । এ ব্যাপারে সব্বাগ্রে প্রয়োজন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমতে পৌছান। 
আলোচনার সমগ মন্ত্রীদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকৃক শেঘ পধ্যস্ত তাহাদের 

পার্গামেণ্ট ও জাতির সমক্ষে সব্ববাদীসম্মত একটি নীতি উপস্থাপিত 

কবিতে হইবে । যদি কোন মন্ত্রী বিবেকের তাড়নায এ নীতি সমর্থন 

করিতে না পারেন তাঁহাকে মন্বিসভা ত্যাগ কবিতে হয়। যৌথভাবে 

নীতি নিদ্ধারণেব পর সংশিই দপ্তরের স্থাধী বশ্মচারীদের মাধ্যমে এ 

নীতি বূপাযিতত করাব প্রয়াস করেন। যদি সেজন্য কোন নূতন 
আইনেব প্রয়োজন হয় বা বর্তমান আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন মনে 

করেন তবে ক্যাবিনেটের অনুমোদন লইযা প্রয়োজনীয় বিল পার্লামেণ্টে 
পেশ কবেন । এইব্নপেই ক্যাবিনেট পার্নামেণ্টের সহযোগিতায় নিদ্ধাবিত 

নীতি কাধ্যকবী করিয়া থাকে । সমস্ত নির্ঘারিত নীতি কাধ্যককী 
কবিবার জন্য আইন প্রণয়নের একটি সামগ্রিক কন্সূচী স্থির কবা'ও 
ক্যাবিনেটের একটি প্রয়োজনীয় কাধ্য এবং যেহেতু ক্যাবিনেট মন্ত্রীরাই 
কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা তাহাদের আনীত আইনের প্রস্তাব 
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সতায় সহজেই গৃহীত হয় । (2) ক্যাবিনেটের উল্লিখিত দ্বিতীয় ক্লাধ্য 
সম্বন্ধে বলা যায় যে ক্যাবিনেট হিসাবে ইহাকে ঠিক শাসনস-স্থা 
€ 6%6০01$০ ) বলা যায় না, আইনতঃ দেশের শাসনকাধ্যের ভার 

বাজার উপরই ন্যস্ত। কিন্তু আগেই বলা ' হইয়াছে তন্বেব দিক হইতে 
ইহা সত্য হইলেও আসলে কিন্তু মন্ত্রীরাই তাহার নামে তাহার আইন- 

এত ক্ষমতা প্রয়োগ করিযা প্রশাসন পরিচালনা করেন । এই পরি- 
চালনার ব্যাপাবে বিভিন্ন দপ্তবের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের ক্যাবিনেট কর্তৃক 
নির্দাবিত এবং পার্লামেন্টের অনুমোদিত নীতিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ 
কবিতে হয এবং ক্যাবিনেট নিদ্ধাবিত নীতি পালামেণ্টের অনুমোদন 
ন। করার উপায় নাই, না করিলে ক্যাবিনেট রাজার সাহায্যে পালামেণ্ট 

ভাঙ্গিয়া দিতে পাবে । সুতরাং দেখা যাইতেছে ক্যাবিনেট শাসনবিভার্গে 

উপর চবম কর্তৃত্বেব অধিকারী । তাছাড়া অনেক নীতিই ক্যাবিনেট 

পার্লামেণ্টেব অনুমোদন ছাড়াই কাউন্সিল সমেত রাজার নির্দেশনামাব 
€01৫91-10-50111011 ) কার্য্যককী কবিযা থাকে । বর্তমানে প্রশাসনের 

আরবিধার জন্য অনেক স্থানে পালামেন্ট মন্ত্রীদের, অপিত ক্ষমতাবলে আইন- 
সিদ্ধ বিধিনিষম প্রণষন করার ক্ষমতা (ইংবাজীতে যাহাকে ৭০1929660 
10515180101) বলা হয ) দিয়া থাকে । মন্ত্রীদেব এই অপিত ক্ষমতাও ক্যাবি- 
নেটেব কর্তৃত্বাধীন। এইভাবে ক্যাবিনেটই কার্ধতঃ শাসনকাধ্য পরিচালনা 
ব্যাপাবে চরম কর্তৃত্বের অধিকারী বলা যায় । 

03) পৃব্বেই বল হইয়াছে ক্যাবিনেটের সদস্যগণ মন্ত্রী হিসাবে 

এককতাবে বিভিন্ন শাসন দপ্তবের পরিচালনার ভারপ্রত্ত হন এবং স্থায়ী 

কন্মচাবী ব। সিভিল সার্ভেন্টদের সাহায্যে প্রশাসন চালান। প্রশাসনের 

বিভিন্ন বিভার্গ কিন্তু পরস্পর হইতে সম্পূণ বিচ্ছিন্ন হয় না। তাদের 

কাজের পরিধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব নয়। এক বিভাগের সিদ্ধান্তের 
প্রতিক্রিয়া অন্য বিভাগে বিসপিতি হয় | যেমন, পররাষ্ট্র দপ্তরের কোন 
সিদ্ধান্ত প্রতিরক্ষা দণ্তর বা বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের সমস্যা ত্যাষ্ট করিতে 

পাবে; শ্রম দশ্তবের সিদ্ধান্ত আইনশৃঙ্খলার সমস্যা ত্য্টি করিতে পারে 

এবং প্রার প্রতি দপ্তরের সিদ্ধান্তই অর্থদপ্তরের সমস্যা স্য্টি করে। 
কাজেই কোন দপ্তরই সম্পূণ স্বাধীনভাবে শুধু নিজের জ্ুবিধামত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে বা কাধ্য করিতে পারে না, করিলে পরস্পরের মধ্যে সংঘধ 

এবং শেষ পধ্যস্ত অচলাবস্থার স্থষ্টি কবিতে পারে । অনেক সময় এপ 
বিরোধ সংশিষ্ট মন্ত্রীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি বা 

সমঝোতা! হইয়া যায় বা প্রধানমন্ত্রীর মধ্যস্থতায়ও নিস্পত্তি হয়! কিন্ত 



শাসন বিভাগ &? 

যখন তাহা সম্ভব হয় না বিষয়টি ক্যাবিনেটে উত্থাপিত হয। ক্যাবিনেট 

সংশিষ্ট মন্ত্রীদের বক্তব্য শুনিয়া যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় তাহা সকলেই 
মানিয়া লন | শাসনযন্ত্রেরে বিভিন্ন বিভার্গের পবম্পর বিরোধী স্বাথের 

মধ্যে সমনৃৰ সাধন করিয়া সামগ্রিক প্রশ[সনযন্ত্রকে সহজ ও জুষ্ঠুভাবে 

চালু রাখা ক]াবিনেটের একটি প্রধান কাধ্য। এই কাধ্যের জন্য 
ক্যাবিনেটের একটি নিজস্ব দপ্তর (96০1০2118 ) বহিযাছে এবং 

ক্যাবিনেটের বিভিন্ন কমিটি স্থাপিত হইয়াছে । ইহাদের সহ্বন্ধে আমরা পরে 

আলোচন। করিব | 

উপরে ক্যাবিনেটের যে সমস্ত প্রধান কাধ্যাবলী সপ্বন্ধে আলোচনা 
করা হইল তাহা ছাড়াও অ!বও দুই একটি কাধ্যের উল্লেখ করা! যাইতে 
পাবে । একা হইল বাদছেট বা সরকাবী আযব্যয়েব খসড়া প্রস্তাব 

সম্বন্ধে । অথমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর অব দি এক্সাচেবকবই খনডা বাঁজেট প্রস্তুত 
কবেন এবং বাঘিক বাজেট বিবৃতি হিসাবে পালামেণ্টে পেশ করেন । 
কিন্ত পালামেণ্টে পেশ করার পৃক্র্বে মৌখিকভাবে ক্যাবিনেটে আলোচন৷ 
কবেন এবং ক্যাবিনেটের অনুমোদন লাভ কবেন যাহাতে পালামেণ্টে 
সমগ্র 'ক্যাবিনেটেব সমথিত দলিল হিসাবে উপস্থাপিত হইতে পাবে এবং 

গুরুত্ব পায়। 

এছাড়া করেকটি বিশেষ দায়িত্বপূণ নিযোগ সম্বন্ধে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত 

প্রযোজন হুঘ, যদিও বেশীৰ ভাগ নিবোগই সিভিল সাভিস কমিশনের 
মাধ্যমেই হইয়৷ থাকে । ডোমিনিয়ন গতণব-জেনাবেল, বা পৃব্বে ভারতবধের 
বড়লাট, অধ্ধদপ্তবের সচিব প্রভৃতি নিয়োগের প্রস্তাব ক্যাবিনেটে বিবেচিত 

হয় ব] হইত | 

ক্যাবিনেটের কাধ্য পদ্ধতি : 
এখন কিভাবে ক্যাবিনেট কাধ্য করে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 

কর! প্রয়োভন। সাধারণতঃ অপ্তাহে একবার বা দুইবার ক্যাবিনেটের 

অধিবেশন হইয়া থাকে, কিত্ত জরুবী অবস্থায় বা বিশেষে প্রয়োজনে আরও 

ঘন ঘন বসিতে পাবে আবার যখন পালামেণ্টেব অধিবেশন বন্ধ থাকে 

তখন অধিবেশন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদিন অন্তর হয। অধিবেশন সাধারণতঃ 
প্রধানমন্ত্রীর 11 নং ডাউনিং ট্টাটের সরকারী বাসভবনেই বসিয়া থাকে, 

তবে সময বময় অন্যত্রও বসিতে পারে, যেমন পালামেণ্ট ভবনের 
প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে বা পররাষ্্রদপ্তর ভবনে। মন্ত্রীরা সাধাবণত: যেসঘ বিষয় 
সাধারণনীতি সংক্রান্ত সেরূপ ব্যাপারওগুলি ক্যাবিনেটের নিটিংএ উপস্থাপিত 
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করেন । বিষয়টি সম্বন্ধে তাহাদের বক্তব্য সম্বলিত বিবৃতিও দাখিল করেন । 
এইসব কাগজপত্র সদস্যদের নিকট পাঠান হয় মন্ত্রীদের অবর্গতির জন্য 
এবং প্রয়োজনবোধে তাহাদের মন্তব্যের জন্য । অনেক সময় এক মন্ত্রীর 
প্রস্তাব অন্য মন্ত্রীকেও স্পর্শ, করে। সেক্ষেত্রে অনেকসময় সংশিষ্ট 

মন্ত্রীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে একটা মিলিত সিদ্ধান্ত হইয়৷ 

যায়। তাহাই ক্যাবিনেটের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত হয়। যদি তীহাদের 
মধ্যে মতবিবোধ থাকে তবে ক্যাবিনেট মিটিংএ নিংপত্তি হইয়া থাকে। 

মন্ত্রীদের নিকট হইতে ক্যাবিনেটে আলোচনার জন্য যেসব বিঘয় উপস্থাপিত 
হয় ও সংশ্রিষ্ট কাগজপত্র দাখিল হয়, তাহাব ভিত্তিতেই ক্যাবিনেট 
সচিবের দপ্তর (0৪276 9০01618112% ) প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিমত ক্যাবিনেট 

অধিবেশনের কর্মসূচী (886009. ) প্রস্তত করে। প্রধানমন্ত্রীই ক্যাবিনেটের 
মিটিংএ সভাপতিত্ব করেন ও সভার কাধ্য পরিচালনা করেন । তিনি 

অবশ্য কন্মসূচীর বাইবেও যে কোন বিঘয়ের অবতাবণা করিতে পারেন । 
বৈগক চলে অনেকটা খধরাবাধা নিয়মমুক্ত আবহাওয়ায় | বক্তা হয়না, 
পরস্পর আলাপচারির মাধ্যমে আলোচনা চলে । আপোস মীমাংসার 

মাধ্যমেই সব্বসনম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সাধাবণতঃ ভোট 

নেওয়া হয় না। নীতিগত বিষয়েই আলোচনা নিবদ্ধ থাকে, খুটিনাটি 
বিঘষে নহে । 

ক্যাবিনেট কমিটি না 

ক্যাবিনেটের উপর এতই কাজের চাপ এবং ক্যাবিনেটন্সে এত বহুবিধ 

ও জটিল সমস্যার ফয়সালা কবিতে হয় যে পূর্ণাঙ্গ ক্যাবিনেট অধিবেশনে 
এসবের নিষ্পত্তি কর। সম্ভব হয় না বা অভিপ্রেতও নহে | সেজন্য সুষ্ঠু 
ভাবে কার্য; পরিচালনার জন্য ক্যাবিনেট কতকগুলি কমিটি গঠন করে । 

গত শতক হইতেই এই প্রথা চালু হইয়াছে । অবশ্য পৃবের্বই বলা 

হইযাছে ক্যাবিনেট নিজেই এক প্রকারের কমিটি, পালামেণ্টের বা পার্লা- 

মেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা মন্ত্রিমগলীর এবং যে কারণে ক্যাবিনেটের 

উত্তব হইয়াছে একই কারণে ক্যাবিনেট কমিটিগুলিরও স্যটি হইয়াছে। 
ক্যাবিনেট কমিটি দুই প্রকারের হইয়া থাকে-স্থায়ী (56500015 0010171- 

16595 ) ও অস্থায়ী (4৫ 1709০ ০01 1০101201815 )| স্থায়ী কমিটিগুলি প্রতি- 

নিয়ত চালু থাকে | দ্বিতীয় শ্রেণীর কষিটিগুলি কোন বিশেষ সাময়িক 

সমস্যা আলোচনার জন্য বা জরুরী বিঘয় মোকাবিলার জন্য গঠিত হয় 

এবং উহ্ারা বিচার বিবেচনা করিয়া বিপোর্টি দাখিল করিয়া অন্তহিত হয় & 
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কমিটির সংখ্যা ও প্রকার সম্বন্ধে কোন ধরার্বাধা নিয়ম নাই। সাধারণতঃ 
প্রধানমন্ত্রীর মভ্জির উপর নির্ভর করে। শ্রমিকদল 1945 সালে ক্ষমতায় 
আসিয়া অনেকগুলি স্থায়ী কমিটি গঠন করিয়াছিল, কিন্তু পরের রক্ষণ- 
শীল দলের সরকার সেগুলি ঢালিয়া সাজে । তবে স্থায়ী কমিটির মধ্যে 
আইন প্রণয়ন কমিটি (16519196101 00171010160) | প্রতিরক্ষা কমিটি 
€(10615106 (00007016666 ), অর্থনৈতিক বিঘযক কমিটি (1:591001010 
[০1105 (00001961669 ), স্বরাষ্ট্র বিঘয়ক কমিটি (9176 4৯78179  (001- 
1716৩ ) ইত্যাদিকে একপ্রকার অপরিহার্ধ বলা চলে । এছাড়া প্রয়োজন- 
ত বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হইযা থাকে | 

ক্যাবিনেট কমিটি গঠন করার সার্থকতা বিভিঘন দিকে । প্রথমত: 
বিবেচ্য বিষযগুলি ছোট কমিটিতে শুধু সংশিষ্ট মন্ত্রীদেব মধ্যে খোলা- 
খুলিতাবে বিবেচনা করিয়া একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে 
ক্যাবিনেটের ময় অযথা নষ্ট হয় না, বিশেষতঃ যখন ক্যাবিনেটকে অল্প 
সমযের মধ্যে বহু বিঘয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় : দ্বিতীয়ত: বিঘয়টিতে 
যেসব মন্ত্রক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাহাদের ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছাড়া অন্যদের 

উহার আলোচনায অংশগ্রহণ করিতে বিশেঘ আগ্রহ বা যোগ্যতা থাকিবার 
কথা .নহে ; তৃতীয়ত: বিঘয়টি বা সমস্যাটির নানা দিকেব মব্যে সমন্বয় 
সাধনেরও সুবিধা হয় । তাছীডা ক্যাবিনেট কমিটিতে ক্যাবিনেটের সদস) 

নন এমন মন্ত্রীও (যাঁব মন্ত্রক হয়তে। বিঘঘটিব সঙ্গে জড়িত) যোগদান 
করিতে পারেন, এমন কি সময় সময় প্রশংসনেব স্থাধী কর্মচানীদেরও 
অভিজ্ঞতাব সুযোগ নিতে উপস্থিত করা হয়, যেট৷ ক্যাবিনেটের বৈঠকে 

সন্তব নয় | অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে কমিটিগুলি ক্যাবিনেটেন 

নিকট তাহাদেব বিচার বিবেচনার ফলশ্তি জুপারিশ কবিতে পারে মাত্র 
যাহা ক্যাবিনেটের অনুমোদন ছাড়া কার্ধকরী হয় না। তবে সাধারণতঃ 
সেগুলি ক্যাবিনেটে গৃহীত হইবার মন্তাবনাই বেশী । 

পৃবের্বই আমরা ক্যাবিনেট সচিব ও তাহার দপ্তব বা সচিবালয় 
সম্বন্ধে উন্মেখ কবিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানটির উৎপত্তি কিন্ত খুব বেশী দিন 
পুবের্ব হয় নাই । প্রথম মহাযুদ্ধের সময প্রধানমন্ত্রী লয়েড জঙ্র্ভ ইহার 
পত্তন করেন । তাহার পৃবের্ব ক্যাবিনেটের আলোচনার কোন কাধ্যসূচী 
প্রণয়ন করা হইত না বা ক্যাবিনেটের অধিবেশনের কোন ধারাবাহিক 

কাধবিবরণীও লিপিবদ্ধ করা হইত না । একমাত্র প্রধানমন্ত্রী আলোচনা 
কালে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া লইতেন, অন্যান্য মন্ত্রীরা 
তাহাদের মন্ত্রক সম্পকিত সিদ্ধান্তগুলি যতপ্র, তাহারা স্মরণ রাখিতে 



90 বিদেশী রাষ্্রসমূহের শাসনব্যবস্থা--যুক্তরাজ্য 

পারিতেন কারধকরী করিবার জন্য দপ্তরের কন্মচারীদিগকে আদেশ দিতেন 1 

ইহাতে অনেক সময় অসুবিধার স্ষ্টি হইত, ভুল বুঝাবুঝিও হইত্র। 

তাছাড়া যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেটে ( ৬42: 08109) মাত্র পাঁচ- 

জন মন্ত্রী থাকায় অন্য মন্ত্রীব৷ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত জানার সুযোগ পাইতেন 
না| এই' অবস্বায লয়েড জর্জ একটি ক্যাবিনেট সচিবালয় (080106 

990612119 ) ও তাহাৰ ভাবপ্রাপ্ত সচিবের (08106 99০151919 ) 

পদ পত্তন করিলেন । ক্যাবিনেটের কাধ্যসূচী (5০10) প্রস্ততি করা, 
সভাৰ আলোচনার কাধ্যবিববণী লিপিবদ্ধ করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত- 
গুলি অংশ্রিষ্ট দপ্তরে পৌছাইয়া দেওয়া! প্রভৃতি কাধ্যের ভার এই 

গচিবালয়েব উপর ন্যস্ত হইল | 1918 সনে সরকারী সংস্থা সংক্রান্ত 

কমিটি (11901010919 01 0০০০1701000 (020171669 ) এই প্রতিষ্ঠানাটিকে 

স্থায়ীভাবে বক্ষা কবার স্ুপাবিশ করে এবং সেই হইতেই ইহা চলিয়। 

আসিতেছে । অবশ্য লিপিবদ্ধ কারবিবরণী গৌপণীয বলিয়াই গণ্য 
কব! হয় এবং সেগুলি কখনও বাহিরে প্রকাশ করা হয় না। বর্তমানে 

ইহা অবকাবী যন্বেবক একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গে পরিণত হইরাছে। 

ক্যাবিনেটেব অধিবেশনের কাধ্যবিবরণী রক্ষা ছাড়াও বিভিন দপ্তরের সহিত 

যোগাযোগ রক্ষা করা, কাগজপত্র সংশিষ্ট দপ্তরে পাঠান, ক্যাবিনেট কমিটি- 

গুলিব কার্যের সমন্যয় বিধান ইত্যাদি ইহার কাব্য | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব সমর 
ইহাব কর্্রতৎপরতা আরও সম্পুসারিত হইযাছিল। ইহাব সংশ্রিষ্ট আরও 

দুইটি বিভাগ খোলা হইয়াছিল_অঞ্চনৈতিক বিতাগ ও কেন্দ্রীয় সংখ্যাতাত্বিক 
দগ্তব (10910621] ১(০01501021] 08০6) | 

ক্যাবিনেট শাসনব্যবন্থার বৈশিষ্তসমূহ : 
ক্যাবিনেট সম্বন্ধে উপবে যেসব আলোচনা করা হইল তাহা 'হইতে 

ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার কতকগুলি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! 

যায়। যদিও প্রসঙ্গত: ইতিপৃব্বেই এগুলির উল্লেখ কর! হইয়াছে নিয়ে 

"সগুলি ধারাবাহিকভাবে একত্রে পধাঁলোচনা করা হইবে | 

৫0) রাজার অনুপস্থিতি :-_ইহাকে ক্যাবিনেট ব্যবস্থাব একটি উল্লেখ- 
যোগ্য বিশেষত্ব বল! যায়। পৃক্রেই ইহার দৈবক্রমে উৎপত্তির কথা বল 

হইয়াছে | ইংরাজী না জানার জন্য রাজা প্রথম জর্জ ক্যাবিনেট মিটিংএ 

উপস্থিত হইতে বিবত হন, তখন হইতেই এটা প্রথা হইয়া দাড়ায় এবং পরে 
ক্রমবিবর্তনের ধারায় ক্যাবিনেট ব্যবস্থা যে রূপ পরিগ্রহ করে তাহার সহিত 
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এই প্রখার সুন্দর সঙ্গতি হয়। রাজা যখন নামে মাত্র শাসকে পরিণত 
হইলেন এবং শাসনকাধ্যে তীহাঁৰ নিজস্ব কোন দায়িত্ব রহিল না৷ এবং 

ক্যাবিনেটই আসল শাসক হইযা উঠিল এবং শীসনকায্যের মকল দায়িত্ব 

গ্রহণ করিল তখন রাজ] ক্যাবিনেটের অধিরেশনে উপস্থিত থাকিলে উহার 

সিদ্ধান্তগুলির দাষিত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারিতেন না । এজন্য 
ক্যাবিনেট অধিবেশনে রাজার অনুপস্থিতি ক্যাবিনেট প্রখার একটি মূল- 
নীতি হইয়। দীড়াইয়াছে। 

(2) আইনগত ভিত্তির অভাব £ 
ক্যাবিনেটের উংপত্তিন ইতিবৃত্ত প্রসঙ্জে জানা গিযান্থে যে কোন 

আইনের দ্বাবা৷ ক্যাবিনেটেব স্থষ্ট হব নাঈ, সম্পূর্ণ প্রথাগত ভাবে ইহার 
স্ষ্টি এবং কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত শামনতান্িক কীতিনীতির (০0০10110103 ) 
ভিত্তিতেই ইহা কাধ্য করিতেছে । বদিও বর্তমানে ইছাই শাসনযন্ত্রের পবি- 

চালক, আইনগতভাবে ইছান অস্তিত্ব স্বীকৃত নয । একমাত্র 1937 সনের 
নিনিষ্টারপ্ অব ক্রাউন আইনে প্রসঙ্গতঃ, ক্যাবিনেটের উল্লেখ কবা হইয়াছে । 

প্রথাগত ভিত্তিন কারণে ক্যাবিনেট ব্যবস্থাব বিশেঘ নমনীযতাব উদ্ভব 

হইরাছে যাহার ফলে ইহার দূই শতাব্দীবও অধিক দিনের ইতিহাসে বিভিন্ন 
পবিস্থিতির সঙ্গে ইহা সহজেই খাপ খাওযাইয়া লইবাছে, ধরার্বাধা নিয়মের 

বেড়াজালে আবদ্ধ খাবে নাই | দুইটি বিশ্বযুদ্ধব সন্কটের মুখেও ইছ। 

বিপধস্ত হব নাই, পবস্থ অদ্ভুত নমনীনতভাৰ সহিত উহ্াব" মোকাবিলা কবিয়াছে | 

(3) পালণমেন্টে দংখ্যাগরিষ্ঠভার সহিত ক্যাবিনেটের লঙ্গতি : 
পৃক্বেই বলা হইযাছে ক্যাবিনেট তত দিনই টিকিরা থাকিতে পারে 

ঘতদিন ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্বাভাজন থাকে । বে মুহূর্তে সেই 

আস্থ! হাঝর সেই সুহূত্তেই উহাকে 'পদত্যাগ করিতে হয অথবা নৃতন 
নির্বাচনের সন্মুবীন হইতে হর এবং তাহার অস্তিত্ব বা পতন নিবর্বাচক- 
মণ্ডলীব রাবের উপর নির্ভর করে। 1688 সন হইতেই অথাৎ যখন 

হইতে ক্যাবিনেটের রাজনৈতিক দারিত্বেন নীতি স্বীকৃত হইল তখন 

হইতেই এই বৈখঙ্ট্যেরও উদ্ভব হইযাছে। এই দাযিত্ব পালনের তাগিদেই 

ক্যাবিনেটে পাল্লামেণ্টেব সংখ্যাগবিষের প্রতিফলন প্রসোজন হইয়াছে । 
কখনও বা একটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পহিয়াছে, তখন এ দল 

হইতেই ক্য।বিনেট গঠিত হইরাছে : আবার কখনও একাধিক দল গিলিত 

হইয়া সখখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছে, তখন এ দলগুলি হইতে সদস্য লইয়। 

ক্যাবিনেট গঠিত হইয়াছে | কিন্ত যেহেতু, সাবারশুতঃ ব্রিটেনে দুইটি 
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প্রধান রাজনৈতিক দল চলিত আছে অধিকাংশ সময়ই উহার মধ্যে একটি- 

দলই' সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং এ দল হইতেই ক্যাবিনেট গঠিত হয়, 
অন্য দলটি পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে যতদিন ন৷ 
পর্ষস্ত নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইতে 
পারিতেছে। তখন আবার পৃব্বের শাসক দল বিরোধী দলে পরিণত 
হয়। ব্িটেনের রাজনৈতিক ধারার এইটাই স্বাভাবিক খাত। কিন্তু 
কখনও কখনও জরুরী অবস্থার যেমন 1916 এবং 1940 সনে মহাযৃদ্ধেব 
সময় অথবা! কোন বিশেষ সঙ্কটের মুখে যেমন 1930 সনের অর্থ নৈতিক 
সন্কটে জাতীয় সঙ্কটের মোকাবিলা করাব উদ্দেশ্যে মিশ্র € ০0921161017 ) 

ক্যাবিনেট গঠিত হইযাছে | ইছা কিন্ত নিয়মের ব্যতিক্রম, নিয়ম নহে। 

আবার 1923 সনে ও 1929 সনে কোন দলই একক সংখ্যাগবিষ্ঠত৷ 
লাভ না করায় একটি সংখ্যালঘু দল অর্থাৎ শ্রমিক দল আর একটি 
সংখ্যালঘু দলের অর্থাৎ উদারনৈতিক দলেব ক্যাবিনেটের বাহিরে ধাকিয়া 
সমথনেব প্রতিশ্'তি পাইযা ক্যাবিনেট গঠন করে | কিন্তু এই ক্যাবিনেট 
খুবই' স্বপ্লকালস্বায়ী হইয়াছিল যাহা এ ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতারই নিদশন। 
ক্যাবিনেট এক দলীবই হউক বা! িশ্রই হউক ক্যানিনেটের সদস্যদের 

পালামেণ্টেব কোন না কোন কক্ষে আসন থাকা আবশ্যিক । তাহার 
কারণ পালামেণ্টে না থাকিলে মন্ত্রীদের পালামেণ্টের কাছে দায়িত্ব কাধ- 

করী করা সম্ভব হয়,না | এইভাবে ক্যাবিনেট, পার্লামেন্ট ও শাসন- 
বিভাগের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা কবে । 

(4) রাজনৈতিক সমধন্সিত। £_উপবে যাহ। বলা হইল তাহা 

হইতে প্রতিভাত হইবে যে সুস্থ স্বাভাবিক ক্যাবিনেট ব্যবস্থা একদলীয় 
হইতে বাধ্য এবং যেহেতু বিটেনে সাধারণতঃ দুইটি প্রধান রাজনৈতিক 

দলই চলিয! আসিতেছে, একদলীয় ক্যাবিনেট গঠনে কোন বাধ] হয় নাই | 
বর্তমান শতকের তৃতীঘ দশকে পার্লামেণ্টের সদসারা তিনটি প্রায় সমকম্ষণ 

দলে বিভক্ত হইয! গিরাছিল এবং তাহাতে একদলীয় ক্যাবিনেট গঠনে 

বাধা স্থষ্টি হয়। কিন্ত কিছুদিনের মধ্যেই উদাবনৈতিক দলে ভাঙ্গন 

ধরিয়া কাধ্যতঃ বিলুপ্ত হয় এবং আবার দ্বিদলীয় ব্যবস্থা পুনংস্থাপিত 
হয় | বক্ষণ'শীল ও শ্রমিকদল এই দুইটি দলেরই বর্তমানে প্রাধান্য, 
স্নতরাং একদলীয় ক্যাবিনেট ব্যবস্থাও ফিরিয়া আসিয়াছে । ক্যাবিনেট 
একদলীয় না হইলে ক্যাবিনেট প্রথা জুষ্ঠু ও সহজভাবে চলিতে পারে না 
কেনন৷ তাহা হইলে ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে নীতিগত এঁক্য থাকিতে 
পারে না যার ফলে নিজেদের মধ্যে বিরোধ অবশ্যন্তাবী এবং তাহার ফলে 
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ক্যাবিনেটের পতনও অনিবাধ হইয়া পড়ে । মিশ্র ক্যাবিনেট যতদিন 

কাধকরী থাকে তখনও দুর্বল ও অস্থির হইয়া থাকে যেহেতু মন্ত্রীদের 
ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে আপোস রফা করিয়া চলিতে হয়। 

(5) একক ও যৌথ দাক্সিত্ব £ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি প্রধান 

বৈশিষ্ট্য হইল মন্ত্রীদের একক ও যৌথ দায়িত্ব | প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রীই 
একাধারে একটি প্রশাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান এবং যৌথভাবে 
ক্যাবিনেটের অচ্ছেদ্য অঙ্গ | প্রতিটি ক্যাবিনেট মন্্ী একটি বা ততোধিক 

দপ্তরের কাধ্য পরিচালনার জন্য দায়ী, আবার সেই সঙ্গে সমগ্র সরকারের 

নির্ধারিত নীতির জন্য অন্যান্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সঙ্গে যৌথ দায়িত্বে 
অংশগ্রহণ করেন। ক্যাবিনেট প্রথার উৎপত্তির প্রথম দিকে মন্ত্রীর 

বিভাগীয দাযিত্বের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওযা হইত : বর্তমানে যৌথ 
দারিত্ই অধিক প্রকট হইয়াছে এবং এই যৌথ দাধিত্ব শুধু ক্যাবিনেট 

মন্ত্রীদের সম্বন্ধেই নয; ক্যাবিনেটের বাহিরেও সকল মন্ত্রী; উপমন্ত্রী, সংসদীয় 

সচিব (€ 7১০11608] [00061-96016681165 ) সফলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । 

কমন্সসভার আস্থা হারাইলে সকল মন্ত্রীকেই পদত্যাগ কবিতে হয়। 
ইহাকেই বলা হয় যৌথ দাবিত্ব । “প্রত্যেকেই সকলের জন্য এবং 
সকলেই প্রত্যেকের জন্য” (6920 0: ৪1], 270. 1] 601 990]. ) এই 
নীতি মন্ত্রীবা অনুসবণ কবেন | তাহাবা যেন একই নৌকার আরোহী, 
ভাদিলে একগঙ্গে ভাসিয়া থাকেন, আবার ডুবিলে একসঙেই ডোবেন । 

কোন দপ্তর সম্পর্কে কমন্সসভায় বিরুদ্ধ সমালোচনা 'হইলে মুখ্যতঃ সংশিষ্ট 
মন্ত্রীকেই তাহার জবাবদিহি করিতে হয়, কিন্ত তাহাতে সন্তু না হইয়। 
যদি সতাষ নিন্দাসৃচক প্রস্তাব উত্থাপিত হয তখন সকল মন্ত্রী তাহাব 
পশ্চাতে আসিয়া দাডান এবং তাহাদের দলের সকল সদস্যকে মত্্রীকে 

সমর্থন করিয়া ভোট দিবার নিরেশ দেওয়া হম | এ সত্বেও যদি প্রস্তাবটি 

গৃহীত হয় তবে শুধু মন্ত্রী নয়, সকল মন্ত্রীই একযোগে রাজার নিকট 
পদত্যার্পত্র পেশ করেন অথবা রাজাকে কমন্সসভা। ভারঙ্গিয়া দিয় 

নৃতন নিব্বাচন করার পরামর্শ দেন, অর্থাৎ এ প্রশে নিব্বাচক- 
মণ্ডলীর নিকট সমর্থনের জন্য আবেদন কবেন | এক্ষেত্রে নিব্বাচনের 

ফলই চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্ত বিষয়টি যদি নীতিগত প্রশ্ের 
হয় অথবা সংশিষ্ট মন্ত্রী যদি প্রধান মন্ত্রী বা অনা সহকন্ীদের না 
জানাইয়া কাজ করিয়া থাকেন তবেই যৌথ দায়িত্বের প্রশ উঠিবে এবং 

বিরূপ সমালোচনা হইলে সকলে তাহার পাশে দাড়াইবেন । অন্যথায় 

অর্থাৎ যদি নীতিগত প্রশে তিনি ক্যাবিনেটের সন্পতি না লইয়া কোন 
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সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অথবা দপ্তরের খুটিনাটি ব্যাপারে কোন অন্যায় 
করেন তবে তীঁহাকেই পদত্যাগ করিতে হয় অর্থাৎ একক দাঘ্িত্ব 

নিতে হয 1 সেজন্য প্রত্যেক কাবিনেট মন্ত্রীকে সাবধানে চলিতে হয় । 
কোন্ বিষষটি নীতিগত অর্থাৎ ক্যাবিনেটের বিবেচনা সাপেক্ষ ও কোনটি 

তাহ! নয়, সততর্কতাব সহিত কিচান কবিয়া চলিতে হয় । অবশ্য ক্যাবিনেটে 
বিষযাট সম্বন্ধে বে সিদ্ধান্ত গৃহীত হর তাহার সহিত একমত হইতে যদি 
তাহার বিবেকে বাধে তাহা হইলে তিনি ক্যাবিনেট হইতে সরিয়া যাইতে 

পাবেন, কিন্তু তাহা না হইলে এ সিদ্ধান্তকে তীহারও সিদ্ধান্ত বলিয়। 

গ্রহণ কনিতে হইবে | সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলে তাহাকেও 

উহা সমর্থন করিতে হইবে এবং একথা বলিতে পারিবেন না যে সিদ্ধান্তাটি 

তাহার অমতে গৃহীত হইয়াছিল । তিনি যদি মনে করেন যে সেটা 

কব! তাৰ পক্ষে সম্ভব হইবে না তাহা হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন । 

এরূপ বছ দৃষ্টান্ত আছে । 1914 সার্ল লড মলি প্রথম মহাযদ্ধ ঘোষণার 
ব্যাপাবে একমত হইতে না পাবায় পদত্যাণ করেন, 1932 পালে অটোয। 

চক্তিব প্রশে হাবাচি স্যামুয়েল ও লর্ড স্োডেন পদত্যাগ কবেন ; আবার 

1938 সালে নেভিল চেম্বারলেনেৰ তোঁঘণ নীতির সহিত একমত হইতে ন। 

পাবাম এ্যা্টনি ইডেন পদত্যাগ করেন । আবার ব্যক্তিগত ত্রুটি বিচ্যুতির 
জন্য একক দাবিত্ব গ্রহণের ফলে পদত্যাগেবও বহু দৃষ্টান্ত আছে । 1922 

সালে গুকহপূণু, নীতিগত একটি সবকাবী দলিল ক্যাবিন্টের অনুমতি 
ছাড়া ভাত সরকারকে প্রকাশ কবিবাব অনুমতি দেওয়ায় ভারতসচিব 
মিঃ মণেগুনে পদত্যাগ ক্ষবিতে হইমাছিল । 1935 সালে ইটালি 

ইখিগওপিনা শংঘধেব প্রশে ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর সহিত পবরা্ীমন্ত্রী স্যার 
স্যাময়েল হোবেন গোপন সলাপবামরশ প্রকাশ পাইযা প্রবল বিবূপ 
সমালোচনা হাগযাব ভতীহাকে পদত্যাগ করিতে হইযাছিল । অসাবধানতা' 

বা অসতকতাৰ ফলে কমন্সসভাষ উাপিত করাব অল্প পৃব্ৰে বাজেটে 
প্রস্তাব বাহিন কবাঁর দাখিত্বে 1936 অনে জে, এচু টমাস ও 1947 সাল 

সাব হিউ ড্যালটনকে পদত্যাগ করিতে হয | ব্যক্তিগতি চরিত্র সন্বন্ধে 

কৃত্ণা রটনার ফলে মি প্রফিউমোকে ম্যাকমিলান ক্যাবিনেট হইতে 
বিদাষ লইতে হইয়াছিল | হীথ ক্যাবিনেট হইতে স্বরাষ্্মন্ত্রী মডলিংএব 
পদত্যাগ নমখীব একক দারিত্বের সব্বশেষ দৃষ্টান্ত বলা যায়| এই সকল 
ক্ষেত্রে প্রাবই মন্ত্রী 'নিজ হইতেই পদত্যাগপত্র দাখিল করেন, ত্শবার 

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সঙ্কট আশঙ্কা করিয়া সংশিষ্ট 
মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন । বিষয়টি যদি গুকুত্বপূণ 
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নীতি সংক্রান্ত হয় তখন উছণ সমগ্র ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্বের ব্যাপার 

হইয়া দাড়ায় । 

ক্যাবিনেটের একক ও যৌথ দায়িত্বের নীতি হইতে আরও তিনটি 
বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে যেগুলি পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। 

এইগুলি হইল একতা ও সহমন্সিতা (0001 8110 5০01142111 ), 

গোপনীয়তা (590:50 ) ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ( 8900170670১ ০1 

$1)6 7১11109 17৬11015167 ) | আময়া এখন ক্যাবিনেটের এই বেৈশিষ্ট্যগুলি 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

(6) একতা ও সহমস্থিতা (107165 81050110811 ) £ ক্যাবিনেটেল 
একক ও যৌথ দায়িত্ব পালন করিতে হইলে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে 
একতা ও সহমন্সিতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন । সরকাবেব মুলনীতি 

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একতা বজায় রাখিতে না পারিলে ক্যাবিনেট যৌথ দায়িত্ব 

পালন করিতে পারে না। রাজাব নিকট, দলেব নিকট, পার্লামেন্টে 

নিকট এবং জনসাধারণের নিকট সম্পৃণণ সম্মিলিত সত্তা উপস্থাপিত করিতে 
হইবে যেন তাঁহারা এক ও অভিন্ন একটি মানুঘ | নিভৃত ক্যাবিনেট কক্ষেন 
মধ্যে আলোচনাব সময় কোন ব্যাপাবে বতৃই বাকৃবিতিওা হউক শেঘ পরন্জ 
তাহাদের একটি সন্মিলিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় এবং ক্যাবিনো 
কক্ষের বাহিরে আসিরা সকলের কাছেই এ সিদ্ধান্ত তাহাদের প্রত্যেকেরই 

সিদ্ধান্ত বলিব ঘোঘণ। করিতে হইবে । কেননা মন্ত্রীদের মধ্যে মতের অমিল 

বাহিবে প্রকাশ পাইলে পালামেণ্টে তাহাদের দলেব অটট সমর্থন বজাথ 
রাখা খুবই দুরূহ হইযা পড়িবে এবং ক্যাবিনেটের অস্তিত্ব বিপনন হইবে | 
নেতৃত্বে মব্যে বিভেদ প্রকাশ পাইলে তাছা৷ সম্কদেন মধ্যে ছড়াইয়া 
পড়া খুবই স্বাভাবিক যাহার ফলে ক্যাবিনেটেব সমথনেব ভিভি দুর্বল 

হইয়া পড়িবে এবং যে কোন মুহূর্তে ক্যাবিনেটেব পতন ঘটিতে পারে। 
এই কারণেই মিশ্র ক্যাবিনেট (099116101) 08109! ) অপেক্ষা একদলীবৰ 

ক্যাবিনেট অধিক অভিপ্রেত । একদলীয় ক্যাবিনেটে মুলমীতিব প্রশে 
(যাহা দলীয় স্তরে পূর্বেই নিদ্ধারিত হয়) মন্ত্রীদের মধ্যে মোটামটি মতৈক্য 

থাকে, সুতরাং মতভেদের অবকাশ সীমিত হওয়ায় তাঁহাদের একটা আপোস 

মীমাংসা অপেক্ষাকৃত সহজ হয় এবং যেটুকু বিভেদ থাকিয়া যায় তাহা 

গোপন রাখিয়া বাহিরে একটা সম্মিলিত প্রতিকৃতি তুলিয়৷ ধরা সন্তব। 
মিশ্র ক্যাবিনেটের ক্ষেত্রে এটা খুবই দুরাহ হয় এবং এজন্যই মিশ্র 
ক্যাবিনেট সাধারণতঃ দৃব্বল ও ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে' । 
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(7) গোপনীয়তা-_একতা ও সহমন্িতা সপ্ন্ধে যাহা বলা হইল তাহ 

হইতেই ক্যাবিনেটেব আলোচনার গোপনীয়তার প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবেই 
আসিয়৷ পড়ে। ক্যাবিনেটে মন্ত্রীদের মধ্যে সকল বিষয়ে খোলাখুলিভাবে 
আলোচনা হওয়া! দবকার । তবেই আলোচনা ফলপ্রস্ হইতে পারে। 

সকল মন্ত্রীদের নিজ নিজ মত অবাধে ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা 
দরকার যদিও শেঘ পধন্ত একটা আপোস রফার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করা হয়, হয়তো কাহারও মত পুরাপুরি গৃহীত হয় না। এ অবস্থায় 

আলোচনার গোপনীরতা বক্ষা করা হইবে না জানিলে কেহই স্বাধীন- 

ভাবে মতামত ব্যক্ত কবিবে না। শুধু তাহাই নছে, ক্যাবিনেট প্রথার 

রীতি অনুযারী যদি কোন সিদ্ধান্ত একজন মন্ত্রীর স্বাধীন মতের বিরুদ্ধেও 
গ্রহণ করা হয তাহার জন্য পদত্যাগ না করিলে মন্ত্রীকে এ সিদ্ধান্ত 

নিজেরই' সিদ্ধান্তের মত সমর্থন জানাইতে হইবে । এই অবস্থায় যদি 

প্রকাশ পায় সিদ্ধান্তটি তাহার অমতেই গৃহীত হইয়াছে তাহা হইলে 
সাধারণের চক্ষে তাহাকে খুবই হেয় হইতে হয়। এজন্যই ক্যাবিনেটের 

বৈঠক বসে গোপনে এবং ইহার কার্য বিবরণাও গোপন রাখা হয় । 

পৃবের্বই বল! হইযাছ্ছে 1916 সালের পৃবের্বে ক্যাবিনেটেব কোন লিখিত 
কার্ববিবরণী থাকিত না । একমাত্র প্রধানমন্ত্রী£ই সিদ্ধান্তগুলি লিখিয়৷ 

লইতেন, অন্য মন্ত্রীবা স্মৃতিতেই বহন করিতেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
এই ব্যবস্থার অনেক অসুবিধা দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী একজন ক্যাবিনেট 
সচিব ও সচিবালয় স্থাপন কবেন। ইহাতে কাজের এত সুবিধা হয় যে 
যুদ্ধের পবও এই দপ্তর স্থায়ীভাবে চালু রাখ! হয়। কিন্তু ইহাতে 
গোপনীয়ত! রক্ষা বাঁধা হয নাই | ক্যাবিনেটের কাধবিবরণীর কাগজ- 
পত্র গোপন দলিল হিসাবে রাখা হয়। এই গোপনীয়তার আইনগত 
ভিত্তি হইল মন্ত্রীদের পক্ষে তীহারা প্রিভি কাউণ্সিলার হিসাবে 
মন্ত্রগুপ্তির যে শপথ নেন সেই শপথ | তাছাড়া 1920 সালের অফিসিয়াল 

পিক্রেটস্ আইনে সকল সরকারী কন্মচারীকেই সরকারী দলিলপত্র বা 

কোন খবর বাইরের লোকের কাছে সরবরাহ করা নিঘিদ্ধ হইয়াছে ৷ 

অবশ্য আইনগত নিষেধ অপেক্ষাও প্রথাই এ বাপারে অধিক কাধকরী । 
কাবিনেট আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষার প্রথা বহুদিন হইতেই এত 
সুদৃড়তাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে কেহই ইহা ভঙ্গ করার চিন্তা করিতে 

পারেন না। 

কাবিনেট আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষার বাপারে একটি ক্ষেত্রে 
সমস্যার স্যষ্টি হয় | কোন মন্ত্রী যদি কোন মতেই কাবিনেটের সিদ্ধাস্ত 
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সানিয়া লইতে সক্ষম না হন পদতাগ করা ছাড়া তীর গত্যন্তর খাকে না, 
কেননা তাহা না করিলে তাহাকে এ সিদ্ধান্ত সক্রিরভাবে সমণ্ধন কবিতে 
হইবে এবং উহার যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে যেটা বিবেকসন্মত- 
ভাবে তাঁহার পক্ষে করা সন্ভব নয়। এ অবস্থা মন্ত্রী কমন্সসভায় তাঁর 
পদত্যাগের কারণ সম্পকে একটি বিবৃতি দিয়া থাকেন । কিন্ত তিনি 

যদি কি অবস্থার তাহার সহিত ক্যাবিনেটের মতভেদ হয বিবৃত কবেন তবে 
ক্যাবিনেট আলোচনাব গোপনীয়তা রক্ষা হয় না। অথচ নিজের পক্ষ 
সমর্থনে বক্তব্য না বাখিলে লোকে তাহাকে ভুল বুঝিতে পাবে। সেজন্য 
একটি বিবতি দেওযা তাহাব পক্ষে অনিবাধ হইযা পড়ে। অবশ্য 
বিবৃতি দিবাৰ পৃব্বে তাহাকে রাজাব অনুমতি লইতে হয় কেননা তত্বের 
দিক দিবা ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত রাজাকে পরামর্শ দেওযা গোপনে। 
বাজ। তাহাকে অনুমতি দেন বটে, কিন্ত ক্যাবিনেট আলোচনান বিস্তৃত 
বিবনণের পনিবর্তে শুধু মতভেদের বিষযটি সম্বন্ধে উল্লেখ কবিতে। এই 
ভাবেই দইদিক বক্ষা করা হয় । গোপনীবতা ক্যাবিনেট ব্যবস্থাৰ একটি 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিব গণ্য হয় | 

(৫ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব :_এখন আমবা ক্যাবিনেটেক আর একটি 
গুকন্বপূর্ন বৈশিষ্ট্যেব সম্বন্ধে আলোচনা কবিব। তাহা! হইল ক্যাবিনেটে 
প্রধানমন্ত্রীব নেতৃত্ব | লর্ড মলিব ভাঘায প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট বপী 
খিলানের মধ্য প্রস্তরখণ্ড স্বরূপ (“7179 1555697)9 01 1016 021161 

৪101. ) 1 একটি খিলানেব মধ্য প্রস্তরটি যেমন খিলানটিকে ধানণ 

কবিযা থাকে এবং উহাকে অপসাবণ করিলে যেমন খিলানাটি ধসিষা 

যায় সেইবপ ক্যাবিনেটেব এক্য ও যৌথদায়িত্র বক্ষা কদিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী 
মত একজনের নেতৃত্বের প্রযোজন | ক্যাবিনেট মশ্্রীদেব দৃষ্টিতচ্টিব পার্থক্য 
ও অনেক সময মতের অমিল থাকা খুবই স্বাভাবিক, কিন্ত প্রধানমন্ত্রীর 

নেতৃত্ব মানিযা লওয়ার ফলেই তাহারা একত্রে একটি টিম হিসাবে 
কাজ কবিতে পাবেন | সেজন্যই মন্ত্রী নিক্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর অবাধ স্বাবীনতা, 
রাজা শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবানমন্ত্রীব মনোনীত ব্যক্তিদেব নিযোগ 
করিযা থাকেন | মনোমত ব্যক্তি নিব্বাচনেব স্বাধীনতা না থাকিলে কোন 
প্রধানমন্ত্রীব পক্ষেই তাহাব বিপুল দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় | মন্ত্রীদের 

নিযোগ ব্যাপারেও যেমন তাহার হাত, কোন মন্ত্রীব অপসারণ ব্যাপারে'ও 
তাঁহাব সমান হাতি । প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময় কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ 

করিতে বলিতে পারেন এবং তিনি তখন পদত্যাগ করিতে বাধ্য | 
আবান প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা কবিলেই ক্যাবিনেট ভাঙগিয়া দিতে পাবেন। তিনি 

? 
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নিজে রাজার নিকট পদত্যাগপত্র পেশ কবিলে সমগ্র মন্ত্রিসভারই পতন হয়| 

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র ্বরপ। 
চলার পথে প্রবানমন্ত্রীই ক্যাবিনেটকে শক্তি জোগান | প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের 
উপরই ক্যাবিনেটেব কর্মীশক্তি, বছুলাংশে নির্ভর কবে। লঙ পামারষ্টোন, 

ডিসবেলি, গ্রযাড্টোন, এসকুৃইথ, লয়েড জঙ্জ, চাচ্চিল প্রভৃত্তি প্রধানমন্ত্রীর 

ব্যক্তিত্ব, উঠদ্যাগ, কর্মকশলতা জাতির তদানীন্তন ইতিহাসের দিক্ নির্দেশ 

করিয়াছে | প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ছাড়া ক্যাবিনেট ব্যবস্থা কল্পনাই করা 

যায় না । ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে নিয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা কবা হইল । 

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা : 
ঝবিটিশ শাসনতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূণ | বস্ততঃ 

ইহাকে শাসনতন্ত্রের মব্যমণি বল্ হইয়া থাকে । সুতরাং এই শাসনতন্ত্রের 

বিভিন্ন লেখকরা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরা এই পদটি সম্বন্ধে অনেক কিছুই 
লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন | প্রথমেই বল প্রয়োজন যে অন্য সকল বিটিশ 

প্রতিষ্ঠানের মত প্রধানমন্ত্রীব পদটির আকাব ও প্রকৃতি ত্রমে ক্রমে 
পরিবর্তনশীল অবস্থাব চাপে ও প্রযোজনেব তাগিদে আঁপন। আপনি গড়িয়া 

উঠিযাছে, পরিকল্পিত ভাবে আইনের মাধ্যমে বচিত হয় নাই | প্রধানমন্ত্রী 

সম্বন্ধে লঙ মলিব উক্তি উপবে উল্লেখ কবা হইযাছে | তাহা হইতেই 

ক্যাবিনেটেব ব্যবস্থায় তাঁহার বিশিষ্ট ও অপবিহার্য ভূমিকাব ধারণা করা 

যার । বাজার যত কিছু বিশেষ ক্ষমত। (77619890595 ) তাহার বিশৃন্ত 

পবামশদাতা হিসাবে বর্তমানে প্রবাণমন্ত্রী 'ও শাহাব ক্যাবিনেটে বন্তিবাছে 

এবং যেহেতু তিনিই ক্যাবিনেটেব মধ্যমণি এবং প্রাষ উহার দওমুণ্ডের 

কর্তা, তিনিই একপ্রকার এই বিশাল ক্ষমতাব অধিকাৰী বলা যায়। 
গ্রীভীসের (0198%59 ) ভাঘায়, “সবকাবই দেশেব শ্রভু এবং তিনি 

সরকাবেব প্রভু” | যতদিন তিনি ক্ষমতা আমীন খাকেন, তাহাবৰ দলেব 
ও পালামেণ্টে সংখাগরিষ্ঠেব অবিসম্বাদিত নেতা হিসাবে তিনি ইচ্ছা। 

করিলে না কবিতে পাবেন এমন খুব কম জিনিষঘই আছে। কিন্তু 

বিস্মযের বিঘয় হইল এই যে এত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ একা পদ 
অতি স.ম্পৃতিক কাল পধ্যন্ত আইনের চক্ষে অজ্ঞাত ছিল | প্রধানমন্ত্রী 
হিসাবে তীহার পদমধাদা ও কাধ্যাবলী কোন আইন ছ্বারা বিবৃত হয় নাই, 
বছদিন পধন্ত তাঁহাকে “অর্থদপ্তরের মুখ্য ল” (7779 1,010 ০: 
(016 11652501 ) বলিয়া চিহ্নিত করা হইত এবং এই পদধিকারী রূপেই 
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তিনি বেতন পাইতেন, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়। 1878 সালে সব্বপ্রথম 

একটি সরকারী দলিল অর্থাৎ বালিন সন্ধিপত্রে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড 
বিকন্সফিল্ডকে মহামান্য জযাজ্জীর “ট্রজারির ফাষ্ট লর্ড ও প্রধানমন্ত্রী” 
এই আখ্যায় উল্লেখ কবা হয়। কিন্তু তখনও পধন্ত সামাজিক মর্ধাদার 
স্তর বিন্যাসে (0701 01 018০901০9 ) প্রধানমন্ত্রীর কোন স্থান নির্ণীতি 

হয় নাই! 1906 সালে সবকারী উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে ইয়রকের আচ্ঠ 
বিশপেব পরই চতুর্থ স্তবে প্রধানমন্ত্রীর স্থান নিণীত হয় | 1937 সালে 
মিনিষ্টারস্ অব্ ক্রাউন আইনে বিভিন্ন মন্ত্রীর বেতন নিদ্ধারণের প্রসঙ্গে 
তাহার ও অন্যান্য মন্ত্রীর আইনে প্রথম উল্লেখ করা হয়। এই প্রথম 
তাহার পদ আইনত: স্বীকৃত হইল এবং ট্রেজারির মুখ্য লর্ড ও প্রধানমন্ত্রী 
হিসাবে তাঁহার বেতন দশ হাজার পাউও স্থিব হইল। এই আইনে কিন্ত 
প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী নিদ্ধারিত করা হয় নই । সেগুলি 

এখনও পরস্ত শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন হইতেই উদ্ভূত এবং তাহাব 
দ্বাবাই নিযন্িত। আুতবাং গ্লাডষ্টোন তদাশীন্তন প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে যে 

উক্তি কবিয়াছিলেস তাহা মুল্তঃ আজকাল প্রধানমন্ত্রী এম্বন্ধেও প্রযোজ্য | 
উক্তিটি হুইল,-_“বিশ্বে আর কোথাও এত বৃহৎ কোন বস্ত এত ক্ষদ্র ছায়া 
ফেলে না, অন্যত্র কোথাও এত শক্তিৰ অধিকারী একজন মানুঘ দেখা যায় 
না যাহাব আনুষ্ঠানিকভাবে খেতাব বা বিশেঘ ক্ষমতা এত অল্প ।% 

এখন আমব! প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমধাদার বিভিন্ন দিকৃ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব, যদিও প্রসঙ্গত: এ সম্বন্ধে, কিছু কিছু আলোচনা 
হইয়াছে । প্রথমেই সহকন্দী ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সহিত তাহাব সম্পর্ক 

সম্বন্ধে বলা প্রযোজন । আগেই বলা হইয়াছে অন্য মন্ত্রীদেব নিয়োগ, 
অপসারণ বা তাহাদেব মধ্যে দপ্তব বণ্টন সম্পূণ তাঁহাব ইচ্ছাবীন, যদিও 
আনুষ্ঠানিকভাবে এগুলি বাজাই করেন, কিন্তু তাহাল পবামশ ব্যতিবেকে 

নয়। ক্যাবিনেটে তাহার স্থান অনেকটা কোন ফুটবল বা ক্রিকেট 
দালের ক্যাপ্টেনেব মতই । কে কি কাব্য করিবেন, কিভাবে কবিবেন, 
এমন স্ুসমগ্তসভাবে কাধ্য পরিচালনা কবা যে কেহ কাহাবও ক্ষেত্রে 
প্রতিবন্ধকতার স্যষ্ট করিবেন না, বরং পবস্পবের সহায়তা কবিবেন, এ 

সবই তাহার দায়িত্ব । প্রত্যেকটি মন্ত্রীর সহিত তীাহাব ঘনিষ্ট যোগাযোগ 
রক্ষা করিতে হয়, প্রতিটি দপ্তরেব পরিচালনার উপর তাহার সতর্ক দৃষ্টি 
রাখিতে হয়, কেননা একটি দপ্তরের গাফিলতি সমগ্র ক্যাবিনেটের বিপদ 

ডাকিয়া আনিতে পারে । যদি কোন দুই বা তিন মন্ত্রীর মধ্যে কোন 
বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয় তাহাকেই সালিশী করিতে হয়। প্রত্যেক 
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মন্ত্রীর দৃষ্টি নিজ নিজ দপ্তরের সমপ্যাতেই নিবদ্ধ থাকে সুতরাং তাহা 
সঙ্কীর্ণ, কিন্তু প্রশানমন্ত্রীকে প্রত্যেকটি সমস্যাকে একটি সামগ্রিক ও 
ব্যাপক দৃষ্টভঙ্গি হইতে বিচার বিশ্বেঘণ করিতে হয় । সুতরাং অনেক 
সমযই তাঁহাব সহকন্মীদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে পবামশ দিতে হয় বা 
অনেক বিষয়ে সতর্ক করিযা দিতে হয় । সাধাবণতঃ মন্ত্রীরা তীহার 
পবামর্শই গ্রহণ করেন, কিন্ত যদি কোন মন্ত্রী তাহা করিতে রাজী না 

হন তনে সেই' মন্্রীকেই পদতাগ করিতে হয 1 প্রধানমন্ত্রীর সহিত অন্য 

মন্ত্রীদেব সম্পর্ক বিবেচনা কবিয। ইহ!র প্রকৃতি স্বন্ধে দুইটি ভিন্ন মতবাদের 
স্থষ্টি হইমাছে। একটিতে বলা হন প্রধানমন্ত্রী সমান পধ্যায়ভুভ্তদেব মধ্যে 
প্রধান (1%710009 17160] 09193 )1 অর্থাৎ তাহার কোন বিশেষ মর্ধাদা 

নাই, তিনি অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে সমপধ্যায়েব অন্যতম কিন্তু তাহা হইবলও 

তিনিই প্রবান। গ্লাডষ্টোনেব মতে, “ব্রিটিশ মরকাবের প্রধান (অর্থাৎ 

প্রধানমন্ত্রী ) একজন বিবাট উজীর ( 07800 120) নন। যথার্থভাবে 

বলিতে গেলে তাহান সহকম্মীদেব উপর তীহাব কোন কতত্ব নাই।£' 
লর্ড মলি 'ও হার্বাট মবিশনও (76৮০৮ 7000507। ) এই মতেবই 

সমর্থক | ক্যাবিনেটে সাধাবণতঃ কোন ভোটাভুটির মাব্যমে সিদ্ধান্ত লওযা। 

হযনা ! যদি কোন বিরল ক্ষেত্রে ভোট লওয়া হয় তবে অন্যদের মত 
তাহানও একটিই ভোট | প্রবানমন্ত্রী সমেত সকল মন্ত্রীই তত্বেব দিক 

হইতে বাঞ্জাৰ উপদেষ্টামাত্র এবং মকলকেই রাজা নিযোগ কবেন | অবশ্য 

তাহার পদমর্ধাদা অন্য যুন্ত্রীগণ হইতে স্বতন্ব। লর্ড বোসৃবেরি তীহাকে 
রাজনৈতিক জ্বিদেব মুখ্যব্যক্তি (00150001007 2 00110021105) 

বলিয়া অভিহিত কবিবাছেন, অর্থাৎ সহকন্মী মন্ত্রীদের সমগোত্রীয় হইযাও 

প্রবানমন্ত্রীব একটা বিশেঘ স্থান আছে। কেননা তিনি বাজা ও ক্যাবিনেটের 

মধ্যে যোগসূত্র, পার্লামেণ্টেও গুরুত্বপূণ নীতি সম্পকিত বিঘবসমূৃহে তিনিই 
ক্যাবিনেটের পক্ষে মূল প্রবন্তা | সংসদীয় দলের নেতা হিসাবেও তাহার 
প্রভাব অনস্বীকার | নিব্বাচনের সময সাধারণ নিব্বাচকমণ্লী প্রধানতঃ 

নেতা প্রভাবে আকৃষ্ট হইযাই ভোট দিযা থাকে | ব্রিটেনে সাধাবণ 

নিব্বাচনকে বিভিন দলে প্রধানমন্ত্িত্ব প্রার্থীদের মধ্যে একজনকে বাছিয়া 
লওয়ার জন্য গণভোট বলিলে খুব ভুল হয়না। দুই দলেব নায়ককে 
দেখিবাই ভোটাররা প্রার্থী নিব্বাচন কবিযা থাকে । এমতাবস্থায় অন্য মন্ত্রীদের 

হইতে তাহাব বিশেঘ স্থান অস্বীকার করা যায় না, কিন্ত তার অতিরিক্ত 

কিছু নয় | 
অন্য একটি মতবাদে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে পরব্বোক্ত মতটি 



শাসন বিভাগ 10? 

অবাস্তব এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রকৃত অবস্থানকে ছোট করিয়া দেখায়, বিশেঘতঃ 
সাম্পৃতিক কালে নৃতন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে | রামসে মুব ( 0158১ 

1401) বলিয়াছেন, “একজন প্রতাপান্িত ব্যক্তি যিনি তাহার সহকন্দরীদেব 
নিয়োগ কবেন এবং অপসারণ কবিতেও পারেন এমন একজন ব্যক্তিকে 
সিমপধায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধানঃ (70000051019 08199 ) বলিয। 

অভিহিত করা নিতান্তই অর্থহীন । আইনত: না হইলেও বাস্তবে তিনিই 
রাষ্রেব প্রধান এবং তিনি এতই সব্বব্যাপী ক্ষমতার অধিকাবী যাহা কোন 

মমতাপ্িক শাসকের এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের বাষ্টপতিবও নাই |” তিনি 
শারও বলিযাছেন, ,যদি ল্যাটিনেই তাঁহাব একাটি আখ্যা খু'ঁজিতে হয় 

তাহা হইলে স্যাব উইলিয়াম 'হাকর্টের (51 ড%11]12]0। 18700010 ) 

ব্যবহৃত 'আখ্যাটি,_-10161 5191183 1010. 10711)0169+ অর্থাৎ “ক্ষদূতব 

তাবকাদেব সব্যে চন্দ্র”--অধিক উপযোগী হইবে । কিন্তু এটাও নোব হয় 
প্রধানমন্ত্রীন পদের গুরুত্বের যথোচিত মূল্যায়ন কবে না। মন্ত্রীমণ্ডলী ও 
ক্যাবিঞ্টের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীই হইলেন কণধাবের মত, এমন কি যদিও 

তিনি খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন না হন। সহকন্মী মন্ত্রীদেব সহিত তাহার সম্পর্কের 
কথা উপবে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই প্রধানমন্ত্রী অগ্রগণ্যতা 

প্রতিভাত হইবে । কমন্সসতা ও তাহাব দলেব সংখ্যারিষ্টেব সমর্থন 

পাইলে তিনি একজন স্বৈবাচারী জননাযকেব ন্যায় আচবণ কনিতে 

পারেন । সব্বোপরি তাহার হাতে এমনই একাট চরম, অস্ত্র আছে যাহার 
ভয়ে কি সহকন্দী মন্ত্রীগণ, কি পালামেন্ট, দি দল সকলেবই তাহাব 

বশ্যতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই । অস্ত্রটি হইল যে কোন সমব 

বাজাকে দিয়া পালামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওযাঁৰ ক্ষমতা | সারা দেশে তাহার 

সমকক্ষ কেহই নাই | কিন্তু তাই বলিবা তিনি স্বৈরাচাবী আচরণ করিতে 

পাবেন না। বিটিশ ক্যাবিনেট প্রথাৰ এতিহ্যই তাচার অন্তবায়। 

প্রথমতঃ তাহাকে কতকগুলি প্রথাগত বিধিব মাধ্যমে কাজ কবিতে হয়, 

যেগুলি উপেক্ষা কবিবার চেষ্টা কবিলে তীঁভার পতন অবশ্যন্তাবী | 

পার্লামেন্ট, সংবাদপত্রে ও জনসভার অবাঁধ আমালোচনাব মধ্যে তাহাকে 

দায়িত্ব পালন করিতে হয়, সুতরাং তাহার পক্ষে স্বৈরাচারী হওযা সম্ভব 

নয়। তাছাড়া কাধ্যতঃ হইলেও, আইনত: এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি 

রাষ্ট্রপ্রধান নন। সুতরাং তাহার ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন কবিতে হইলে 
উপবোক্ত দূইটি মতবাদের কোনটিই সম্পূণভাবে গ্রহণ করা চলে না। 
দূইাটিই আংশিকভাবে সত্য। অধ্যাপক জেনিংস তাহার যখাযথ ভূমিকা 
আর একটি উপমার মাধ্যমে জুন্দরভাবে ফুট্রাইয়৷ তুলিয়াছেন | তিনি 
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বলিয়াছেন[ “প্রধানমন্ত্রী কেবল সমপধ্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান, নহেন, 
বা ক্ষুদ্রতর তারকাদের মধ্যে চন্দ্রও নহেন, তিনি হইতেছেন একটি সূর্য 
যাহার চতুদ্দিকে গ্রহগণ ঘুরিতেছে 1) 

“ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা” “প্রধান মন্ত্রী শাসিত ব্যবস্থায়” (7২10৩ 
11101516718] 00567770676) পরিণত হইবার দিকে প্রবণতা কতটা 
কার্ধ্যকরী : 

উপবে ব্রিটিশশাসনতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর স্থান ও ভমিকা সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা কবা হইয়াছে । উহা হইতে এবং বিশেষ কবিয়া প্রধানমন্ত্রীব 
ভূমিকা সম্পকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাতাগণের দুইটি ভিন্ন মতবাদের 
পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ব উঠিযাছে যে বর্তমানে কি বিটেনে ক্যাবিনেট 
ব্যবস্থা “প্রধানমন্ত্রী শাপিত ব্যবস্থায় পরিণত হইবার প্রবণতা দেখা দিয়াছে 

এবং তাহা হইলে উহা কতটা কাধ্যকরী। উপবে আলোচিত দুইটি 
মতবাদেই বিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর একটি বিশিষ্ট স্থান স্বীকৃত। 
কিন্ত মতভেদ দেখা যায প্রধানমন্ত্রীব প্রভাব প্রতিপত্তিব পরিমাণ নিকূপর্ণেব 

ব্যাপারে | লর্ড মলি, হার্বাট মবিশন প্রমুখ লেখকদেব মতে তিনি সহকন্মী 
মন্ত্রীদের সমপধায়ভুক্ত হইয়াও তাহাদের মধ্যে মুখ্য এবং মন্ত্রি পবিঘদে তিনি 
একাটি বিশিষ্ট স্বানের অধিকাবী, কিন্ত বামজে মুব ( 7২91799% 7811) 

প্রমুখ বার্ট্রবিদ্দেব মতে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এতই বহুমুখী ও ব্যাপক 
যে তাহাকে একনায়কের ( 10910£ ) পধায়েই গণ্য কবা যায়। 

মন্ত্রিপতার (০8159) মধ্যে প্রধানমন্ত্রী অন্য সকল মন্ত্রীকে ছাপাইয়। 

তাহাদের একেবাবে নিম্পভ করিয়া থাকেন। এই মতবাদ হইতে একটি 
সিদ্ধান্ত প্রচলিত হইয়াছে যে ব্রিটেনে বর্তমানে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার স্থলে 

“প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থার” প্রবর্তন হইয়াছে ।:* রামজে মুরের 
ভাঘায় +]1)6 091011761 15» 11) 91701, 1)5 515611116 %11661 ০7 (196 

50017 07 56869, 38 106 569610091) 19 1076 171706 1৮111015091,2?? 

অধ্যাপক মূর তাহার সিদ্ধান্তের সমথনে বলিয়াছেন,_ প্রধানমন্ত্রীই অন্য 
মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রক বন্টন করেন, এক মন্ত্রক হইতে অন্য মন্ত্রকে 
১ 

ক], [0919৩ (115 ০9010066175 76101105 01111951 0959115.00ক5 1:19 

00115205195 0005০ 115 001705107 (15915 1096 -02101096 £ 05610010767 1099 

21550 ৪ €০ "চ107106 11011015161015] 20520205156, ৩. 7 চ205254100200082- 

15. 0৯ 00023116101, 

2. 080০0 11) “7175 0802 ০ (109 19111776 111171562” 05 35 22, 

০21651, (1966, 0০0 196--92.) 
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বদলি করিতে পারেন বা যে কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন । 
কিছুটা সীমার মধ্যে তিনি মন্ত্রীসভার আয়তন নিণয় করিতে পারেন এবং 
অবশ্যই একাধিক মন্ত্রকের ভার এক একজন মন্ত্রীকে অপন করিয়া উহার 

আয়তন খব কয়িতে পারেন। এছাড়া বলু! যায় নিজে বাজার কাছে 

পদত্যাগপত্র পেশ কবিয়া, অথবা বাজাকে দিয়া কমন্সসভা তাঙ্গিয়া দিয়া 

ও নূতন সাধারণ নিব্বাচন কবাইয়া মন্ত্রীসভার পতন ঘটাইতে পারেন । 
দুইজন মন্ত্রীর মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তব ঘটিলে তিনিই সালিশী করিয়া 

থাকেন। এক কথায় বলা যায় প্রধানমন্ত্রীই ক্যাবিনেটের হত্বাকর্তা 
বিধাতা । সিডনি ও রিয়ার্টিস ওয়েবও প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এই মত সমথন 

করিযাছেন। অন্যান্য মন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস শুধু নিজ মদ্্রকেব কর্তৃত্বসূত্রে, 
কিন্ত প্রধানমন্ত্রীব ক্ষমতাবৰ উৎস বহুমুখী ও ব্যাপক | দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি 
একাবাবে জাতির মুখপাত্র ও প্রতিনিধি, বিভিনন প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে 

জাতিব উদ্দেশ্যে ভাঘণ দিয় থাকেন ; একটি রাজনৈতিক দলের নায়ক 
হিসাবে দলেব বিস্তৃত সংগঠনের মাধ্যমে সারা দেশে তাহাব বক্তব্য ও 

মতামত প্রচাবিত হইযা থাকে, সাধারণ নিব্বাচনের সময় তিনিই দলের 
রণকৌশল স্থিব কবেন এবং নিক্বাচনী দ্বন্ব ( 61601107. ৫৪100102180 ) 

পবিচালনা কবেন ও পরবত্তী নিব্বাচন ছ্বন্ছের জন্যও কাধ্যক্রম ও 
রণকৌশল স্থবির কবেন। এছাড়া তিনি সংসদীয় দলেব নেতা এবং 

এখানেই তাহাব ক্ষমতার ভিত্তি । কিন্তু সংসদীয় দলকে জন্তট্ট না রাখিতে 

পাঁবিলে তাঁহাৰ পতন অপরিহার্ষ, যেমন সাধাঁবণ নিব্বাচনে তাহার দল 
পরাজিত হইলেও তাহার পতন ঘটে | এছাড়া অন্য কোন তাবে তাহাকে 

ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব নয। সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে অনেক পদ ও 
অন্মান বিতবণ করাব ক্ষমতা তাহার থাকে, যথা মদ্বিত্ব, বহুবিধ উপাধি 

ও সন্মান ইত্যাদি। এগুলিৰব বিতরণ তাহার প্রভাব প্রতিপত্তির একটি 

বড় উৎস। ক্যাবিনেটের কর্মসূচী তিনিই স্থির কবেন এবং সদস্যদের 

গোচরীভূত করেন, সভার কাধ্য পরিচালনা করেন, সদস্যরা কে কোন 
কমিটিতে থাকিবেন তাহা তিনিই নিদ্ধারণ করেন। সভায় আলোচনার 

ফলে কি কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল তাহাও তিনিই শিদ্ধারণ করেন । 

এছ|ড়া কযাবিনেটেব সচিবালয় (99০19181199 ) তাহারই নিজস্ব সচিবালয়ে 

পরিণত | 

উপরে যাহ] বলা হইল তাহাতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার একটা দিকই 
প্রতিভাত হয। কিন্তু উহাব আর একটা দিকও আছে যেটা,নামজে মুর 

প্রমুখ লেখকদের দৃষ্টি ততটা আকর্ধণ করে নাই । ফলে তাহাদের মতবাদ 
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কিছু অতিরঞ্জিত ও একদেশদশা হইয়াছে। অধ্যাপক মুর ও ওয়েবদম্পতি 
অবশ্য এটা ঠিকই বলিয়াছেন যে প্রধানমন্ত্রী প্রায়শঃই ক্যাবিনেটের 'উপর 
আধিপত্য কবিরা থাকেন; কিন্ত তবুও উহাকে “একনায়কত্ব* এই আখ্যা 

দেওয়া যায না। তাহাব আধিপত্যের একটা সীমা আছে। ব্রিটেনে 
গণতান্ত্রিক এতিহ্য এতই' প্রকট যে প্রবানমন্ত্রীরও একনাযকত্ব জনমত 

ববদাস্ত করে না। ওয়েবদমপতিও একথা স্বীকার কবিরাছেন যে এই 

একনায়কত্ব উদ্দদ্ধ জনমতের মুখে বা বিভিন্ন গোষ্টি ও সংস্বাব প্রতিবাদ 
সোচ্চাব হুবাব »ন্তাবনায় সংযত হইয়া থাকে প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের 
মধ্যে সম্পক ব্যাখ্যা কবিতে গিয়া অধ্যাপক মূব জাহাজের কর্ণধাব ও হাল 
চক্রেব ( 569911710 ৬/060] ) ষে উপনাটি দিয়াছেন তাহাঁও সবর্বক্ষেত্রে গ্রহর্ণ- 

যোগ্য নয । দৃষ্টান্তস্বব্ূপ বলা যাইতে পাবে যে ক্যাম্পবেল ব্যানাবম্যান ব! 

বল্ডুইনেব (1110৬10 ) মত প্রধানমন্ত্রীদেব ক্যাকিনেটেব কর্ণধাঁব বলিয়া 
অভিহিত কবিলে সত্যে অপলাপ হইবে | বল্ডুইন নিজেই বলিয়াছেন 
মহামান্য বাঁজাব মন্ত্রীবা সকলেই সমপধ্যাষভূত্ত ( ০০৪এ৪৭] ) | বস্ত্রতঃ 

অধ্যাপক যুনে? প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্বন্ধে অতিবপ্রিত ধাবথাব মলে আছে 
তাহাব মন্ত্রীদেব নিনোণ ও অপসারণ সম্পকিত ভ্রান্ত ধারণা | তিনি ধনিযা 
লইযাছেন প্রধাননদ্ধান এই ক্ষমতাঁটি অবাবিত, সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ক্যানিনেটের 

দণ্মুণ্ডেব কর্তা | ইহা কিছ্দছ সত্য নহে । এই প্রণঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হযাবল্ড 
উইলসনেন উত্ভি প্রণিধানযোগ্য | তিনি বলিযাছেন,এ--1)2 0০0৬/5-**০ , 
1169 17. 1170 ৫2151761. 29179 21606 0702 17117017117)15061 

81919091115 [70 0:1011096, 09%1091191% 16 1105 2 0091)510-19191উ 211101101 

01 100%/০1 0001 110 159 1701 00100191015 2 7০০ 90010, 0110 0০৬০1 

19211 1199 11) [116 08101119610 0119 ০0610 1179. [106 02511)01 190195 

(6 ০0170010099 ০ 110 11091159++ | তাছাড়া ভিনি সংসদীয় দলের নেতা 

হইলেও উহাব উপন তাহার অবাধ কর্তৃত্ব নাই। উহার মহিত সম্পকে 

একটা নুসংহ'ত গণ্ভীব মধ্যে না চলিলে তাহার নেতৃত্ব বিপন্ন হওয়া সম্ভব। 
আসলে প্রধানমন্ত্রীব ক্ষমতার মান দুইটি বস্তুর উপর নিভর করে, 

(1) তীাহাব ব্যক্তিত্ব, (2) তাহাব কাধ্যকালের প্রকৃতি | 
পৃৰের্বই বলা হইয়াছে, যে সব প্রধানমন্ত্রী বিরাট ব্যত্তিত্বের অধিকারী 

ছিলেন যেমন ডিসবেলি, গ্ল্যাট্টোন, লয়েড জর্জ বা চার্চিল তাঁহাদের 

1.:3517570816615 000. 0160. 198 

2০ 5. 08. 05500 025 0 022 
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কাছে অন্য মন্ত্রীরা নিম্পভ হইয়া] যাইতেন, জনগনের কাছেও ভাহাদের 

ডাবমৃত্তি ছিল গৌববোজ্জুল। কাজেই তাহারা রাষ্টু পরিচালনায় যতটা 
আধিপত্য বিস্তার করিতেন অন্য প্রধানমন্ত্রীদের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই 

আঁবার দুইটি বিশৃযুদ্ধ বা অ্থনৈতিক বিপধয় "প্রভৃতি জাতীয় সঙ্কটের সময় 
জাতী নেতা হিসাবে সঙ্কটের মোকাবিলা করিতে প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত 

করিবাবধ জন্য তীহাঁকে স্বাভাবিক সময অপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতা 

প্রয়োগ করিতে দেওয়া হয় | অধ্যাপক মুব বা ওয়েবদমপতি প্রথম মহা- 
যুদ্ধেব সমর প্রধানমন্ত্রী লয়েড জজ্জোর দৃষ্টান্ত দ্বাবা প্রভাবিত হইয়া প্রধান- 
মন্ত্রীর ক্ষমতার একটা অতিরঞ্রিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যাহা সবর্বক্ষেত্রে 

প্রযোজ্য নয। দ্বিতীর মহাযুদ্ধের সমর চাট্চিল এবং বর্তমান অর্থনৈতিক 

সঙ্কটে হ্যারল্ড উইলসন সন্বন্ধেও একই কথা খাটে । কিন্তু তবুও 
“বর্তমানে কা।বিনেট শাসনব্যবস্থার স্থলে প্রধানমন্ত্রীশাসিত ব্যবস্থা গবতিত 

হইযাছে' এই উক্তি অর্থ যদি এই হয় যে কোন বিঘয়ে যদি প্রধান- 

মন্ত্রীর একট। দৃট মত থাকে তাহা হইলে তিনি তদন্যায়ী কাধা কনিতে 

সক্ষম এবং কবিয়া থাকেন, তবে উহ গ্রহণযোগ্য নয় । একটি সাম্পৃতিক 

দৃষ্টান্ত উল্লেখ কনা যাইতে পারে । 1967 সালে প্রধানমন্ত্রী উইলসন 
মিশরেব টিরান প্রণালী দিয় ভাহাজ চলাচল বন্ধ কবাব বিরুদ্ধে কঠোর 

ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব কবেন কিগ্ত মন্ত্রিঃভাব বিবোধিতায় নিবৃত্ত হইতে 

বাধ্য হন | আবার এ বতসবেই যদিও উৎ্লধন দক্ষিণ আক্রিকাকে অস্ত্র 

সরববাহ নিষেধাজ্ঞা বহাল বাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন' কিম্ত তাহার জন্য 
তাহাব কর্তৃত্ব কিছুটা ক্ষণ্ণ হইঘাছিলি যাহার ফলে পবে তাহাকে অন্য 

বিঘরে নতিস্বীকার কবিতে হয়| প্রধানমন্ত্রী পদটিণ ইতিহাস পর্ধালোচনা 
করিলে দেখা যাইবে অধিকাবী ভেদে এবং কালের প্রভেদে উহার ক্ষমতা 

ও মযাদাব পবিধির বেম্য ঘটিয়াছে । এ্যাসকূইথের (4599117 ) 

ভাঘায়-_ “1116 09709 15 91112 15 110910601 01009599 8110 15 8019 

(০9 10816 ০01 1?) অর্থাৎ “পদটি হইল তাহাই ইহার অধিকারী উহাকে 
যাহ] কবিতে ইচ্ছা করে বা করিতে সমথ হয় |” এককথায় ই নিটিশ 

শাসনতন্ত্র অন্যতম বৈশিষ্ট্য নমনীয়তাবই প্রতীক | পদাধিকারীকে কোন 
ক্ষমতা প্রযোগের সময সবর্বদ! মনে রাখিতে হইবে ক্যাবিনেট, সংসদীয় 

দল, তাহাব রাজনৈতিক দল, কমন্স সভা ও সব্রবোপরি নিবর্বাচকমণ্ডলী 

উহা! বরদাস্ত করিবে কিনা। এই নিদ্দিষ্ট গণ্তীর মধ্যে তিনি প্রভূত 
ক্ষমতার অধিকারী । একমাত্র এই অথেই বর্তমান ঝিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে 
*প্রধানমন্ত্রীশাশিত ব্যবস্থা” অভিহিত করা যাইতে পারে । 
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যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সহ্ধিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর তুলনা! £  , 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ঘুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির প্রায়ই তুলনামূলক আলোচনা! 

কর] হইয়া থাকে । যদিও দুইএর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে 
আবার বৈসাদৃশ্যও প্রচুর আছে। এগুলি আলোচনা করিলে ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রীর সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে | 

প্রথমে দুইটি পদের সাদৃশ্য সম্বন্ধে লক্ষ কর! যাক | বিটিশ প্রধান- 

মন্ত্রী ও যুক্তরাষ্টেব রাষ্রপতি নিজ নিজ দেশে সর্বোচ্চ শক্তিশালী রাজ- 
পুরুঘ এবং উভয়েই নিব্বাচনেব মাধ্যমে পদাভিঘিক্ত হন, যদিও নিব্বাচনটা 
ঠিক প্রত্যক্ষ বলা যায় না। দুই জনকেই গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে 

কাজ করিতে হয় | স্ুতরাঁং অবাধ ক্ষমতা অধিকারী নন । আর একাট 
বিঘয়েও দুইজনের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েরই সাধারণ অবস্থায় 

এবং সঙ্কটকালীন অবস্থায ক্ষমতার পরিধি কমবেশী হয়। বিগত দুইটি 
মহাবৃদ্ধের সময় অথব। 1930 সালেব অনৈতিক সঙ্কটের সময় উভয়েই 
কতটা ক্ষমতা ব্যবহাব করিয়াছিলেন সকলেরই জানা আছে, আবার সঙ্কট 

অতিক্রমেয় পর তাহারা পুর্বাবস্থায় ফিবিযা যান । এই সমস্ত বিঘয়ে 
তাহাদেব মধ্য মিল থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে অমিলও কম নহে । 

প্রথমতঃ রাট্পতিব কাধ্যকাল সংবিধানেই লিখিত এবং উহা চার বৎসর । 

অবশ্য তিনি দ্বিতীয়বারও নিব্বাচনপ্রাথী হইতে পাবেন এবং অনেক সময়ই 
দ্বিতীযবার নির্বাচিত্র হনও | কিন্ত তৃতীয়বার নিব্বাচনে 1951 সালের 

পুব্ব পধ্যস্ত সাংবিধানিক বাধা না থাকিলেও প্রথাবিরুদ্ধ ছিল, একমাত্র 
ব্যতিক্রম হইযাছিল রাষ্টুপত্তি ক্ুজতেল্টের বেলায় এবং সেটাও দ্বিতীয় মহা- 

যুদ্ধের বিশেষ অবস্থার পবিপ্রেক্ষিতে যাই হোক কোন রাষ্পতি নিদিষ্ট 
কাধ্যকালের অতিরিক্ত থাকিতে পারেন না এবং এই নিদ্দিষ্ট কালের 

পৃক্বে একমাত্র বিশেষ বিচার ব্যবস্থার (10198017119 ) মাধ্যমে এবং 
তাহাও বিশেষ গুকত্বপূর্ণ অভিযোগে তাহাকে অপসারণ করা যায় । সেটা 
এতই দুরূহ যে এ পধ্যন্ত কোন বাষ্টুপতিকেই এই উপায়ে অপসাবিত করা 
সম্ভব হয় নাই । কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে যে কোন সময়ই কমন্সসভায় 

অনাস্থা জ্ঞাপনের কারণে বিদাষ লইতে হইতে পারে । আবার যদি পর 

পর সাধাব। নিব্বাচনে তাহার দল জয়ী হয় তবে তিনি যতবার ইচ্ছা 
প্রধানমন্ত্রী থাকিতে পারেন, যদি দল তাঁহাকে নেতৃত্বে বহাল রাখে । প্রই 

পপ সপ লা শশী শট শশা ৮5 টি শপ ৯ সপ শী 

+ 1961 সালে সংবিধানের দ্বাবিংশতিতম সংশোধন দ্বারা ব্যবস্থা কর! হইয়াছে যে কোন 

ব্যক্তিই ছুইবারের অধিক রাষ্ট্রপতি গঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। 



শাসন বিভাগ 107 

পার্থক্যের ফলশ্রতি এই যে মাকিন রাষ্ট্রপতি তাহার কাধ্যকালে বিশেষ 
করিয়া দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হিসাবে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন, 
কাহারও কাছে জবাবদিহি করার ভয় থাকে না। অপরপক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে 
সব সময় এমনভাবে চলিতে হয় যে, তাহার ক্যাবিনেট, দল ও কমন্স- 
সভার সমর্থন না হাবান। এজন্য অনেক সময় তাহার নিজস্ব ইচ্ছ৷ ও মত 
বজ্জন বা ক্ষণ্ণ করিতে হয় | 

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আর একটি অসাদৃশ্য দেখ! 
যাব তাহাদের ক্যাবিনেটের সহিত সম্পকে ৷ বাট্টপতির ক্যাবিনেটকে 

বিটিশ অর্থে ক্যাবিনেটই বলা চলে না। ব্িটিশ ক্যাবিনেট প্রথার 

কোন লক্ষণই সেখানে দেখা, যায় না, যুক্তরার্ট্রেণ ক্যাবিনেটেব কংগ্রেসের 
নিকট কোন যৌথ দায়িত্ব নাই, এমন কি তাহাব কোন বৌখ সতা নাই । 
মন্ত্রীদের একযোগে কাজ কবিবার কোন তাঁগিদ নাই। প্রত্যেকেই 
রা্ুপাতিব মনোনীত অধঃভ্তন কর্মচারী মাত্র । যদিও বাষ্টপতিব সহিত 
তাথাবা মাঝে মাঝে মিলিতভাবে নানা বিষষে আলোচনা করিয়া থাকেন 
তাহা কোন সন্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নয় বা কংগ্রেসে আত্মপক্ষ 
সমঞ্চনেব উপায় নির্ণধ কবিবার ভান্যও নয, কেননা তহাবা কেহই 
কংগ্েসেব সদস্য মন বা কংগ্রেসের নিবন্ত্রণাধীনও নন | ক্যাবিনেটের 
সতাষ মন্ত্রীবা যদি সকলেই রা্রপতির বিরুদ্ধ মত পোমণ কবেন তবুও 

তাহাদের বাটপতির মতানুসাবে চলিতে হয় । কেননা জাতির কাছে 
সমগ্র প্রশাসনের দাষিত্ব একমাত্র তাহাবই, ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের নয়। 
ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা জনপ্রতিনিধি নহেন, তাঁহাবা শুধু রাষ্টপতিকে প্রশাসন 

পবিচাল্রনায় সহাযতা করিবার জন্য তাঁহাব দাবা নিযুক্ত আজ্ঞাবাহী 
ভূতা মাত্র । সুতবাং রাঈ্টপতির তাহাদেব তোঘণ কনিয়া চলিবার প্রশই 

ওঠে না ণা শেঘ পরস্ত কংগ্রেসেব নিকট নতি স্বীকার কবানও কোন 

বাধ্যবাধকতা নাই । কংগ্রেম তাহার প্রতি বা ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের 

বিরুদ্ধে সহত্ _নাস্থা প্রস্তাব পাশ নবিলেও তাহাদের পদত্যাগের প্রশ 
ওঠে না । অপবপক্ষে নিটিশ ক্যাবিনেট প্রথায় শাসন বিভাগ ও আইন- 

বিভাগ অথাৎ পাল্লামেণ্টের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে, যুক্তরাষ্ট্রে তা 
না থাকায় রাষ্রপতিকে অনেক সময় অসুবিধায় পড়িতে হয, প্রশাসন 
চালাইতে রাট্রপতির অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু অর্থমঞ্জুরীর ক্ষমতা একমাত্র 
কংগ্রেসের । ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভাঁয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেব নেতা 

হিসাবে যাহা প্রয়োজন সব কিছুই পাশ করাইয়া লইতে পারেন, না পারিলে 
বঝিতে হইবে যে তিনি সভার আস্থা! হারাইয়াছেন । সেক্ষেত্রে হয় 
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তিনি পদত্যাগ করিবেন এবং বিরোধী দলের নেতা সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে 
প্রধানমন্ত্রী হইবেন অথব! রাজাকে দিয়া কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নৃতন 
নিব্বাচন করাইবেন এবং তাহাতে যে দল সংখ্যাগবিষ্ঠতা অভ্জন করিবে 
তাহার নেতাই প্রধানমন্ত্রী হইবেন | সুতরাং যিনিই যখন প্রধানমন্ত্রী 
থাকিবেন তীহারই আইনসভার উপর সম্পর্ণ কর্তৃত্ব থাকে, যাহ! রাষ্ট্রপতির 
থাকে না। এনেক সময়ই যেমন বর্তমানে রাষ্ট্রপতি যে দলেৰ নেতা 
কংগ্রেসে তাহাব বিরুদ্ধ দলের সংখ্যাধিক্য থাকে । তখন তিনি প্রশাসন 

চালাইবার জন্য যে সব আইন বা অর্থবরাদ্দ প্রযোভন তাহা পাশ 

করাইতে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং অনেক সমব অচলাবস্থার 
স্রষ্টি হয | প্রধানমন্ত্রীকে কখনও এই অন্ুবিধা ভোগ কবিতে হয না, 

যদিও প্রধানমন্ত্রী রাষ্রপতির মত বার্প্রবান নন | রাজাই বাঘ্রপ্রধান কিন্তু 
আসল ক্ষমত! তাহাব হাতে থাকায় এজন্য তাহাকে কোন অন্গুবিধাষ 
পড়িতে হয়না । 

অনেক সময় প্রশ্ন কবা হয বিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও বুভপার্রের বা্পতির 
মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী | বাইবাম কাটাব (05187) 04706 ) তাহার 
“109 00896 06 019 79770 17৬11015167? (প্রধাননন্ত্রীব পদ ) গ্র্ছে 

বলিষাছেন, দৃইটি ভিন্ন ধবনেব শাসনব্যবস্থায় দুইটি পদের মধ্যে 

তুলনামূলক বিচার অনেক সমযই ভ্রান্তিকন, তবুও বল! যাঁধ প্রধানমন্ত্রীর 
ক্ষমতা রাষ্্পত্তিন অপেক্ষা বহুলাংশে অর্ধিক | ইহান কাবণ হিসাবে তিনি 
দেখাইবাছেন প্রথমতঃ ' প্রধানমন্ত্রীব মত রাষ্্রপাতিৰ কংগ্রেস ভাঙ্গিযা দিবার 
ক্ষমতা নাই, অবিকস্ত কংগ্রেসই তাহার কাজে জণেক বাধা স্থা্ট কবিতে 
পারে। দ্বিতীষতঃ বার্রপতি একটি রাজনৈতিক দলেব নেতৃহ্ কবেন বটে 
কিন্ধ যুক্তবার্টে ঝিটেনেব মত বাজনৈতিক দলের বেন্দ্রীয সংস্থা তত শঙ্তি- 
শালী 'ও সংহত নয, কাজেই একটি সুসংহত ও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাযুভ দলের 
নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর দলেব উপৰ অনেক বেশী কর্তৃত্ব। তাছাড়া যুক্ত- 
রাষ্ট্রে সংবিবানে ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রয়োগেব কাবণে বারীপতির ক্ষমতা 
মূলতঃ শাসনবিভাগেই সীমাবদ্ধ কিন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃত্ব সব্বব্যাপী। 
আইনবিভার্গও ক্যাবিনেটের নেতৃত্বাবীন | অবশ্য শেঘ পধ্যন্ত দুইটি পদের 

পদাধিকাবী সন্বদ্ধে একই কথা বলা যাষ যে তিনি কতটা ক্ষমতাশালী সেটা 
প্রধানতঃ তীহীৰ ব্যক্তিত্ব ও চাঁবিত্রিক গুণীবলীব উপবই নিতর কৰে । যুক্তরাষ্ট্র 
বউ/স্িভত্দন। দত্ষেট হেল ষাদিশংটন, জেফাবসন, ম্যাডিসন, জাকসন, লিংকলন, 
উইলদন, কজভেম্ট ও কেনেডি প্রভৃতি প্রথমসারির রাষ্ট্রনাফকদেব দেখা 
যা আবাব আড্যামসূ, হ্যারিসন, ম্যাকৃকিমলে, হুভার, লিগুন জনসন 
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প্রভৃতি অতি সাধাবর্ণ, বর্ণহীন ব্যক্তিকেও দেখা যায়। অনুরূপভাবে বিটিশ 
প্রধানমন্ত্রীদেব মধ্যে ওযালপোল, পিটস্বয়, পীল, পামারষ্টোন, ডিসবেলি, 
গ্রাড্টোন, লর্ড সলস্বেরি, এ্যাসকুইথ, লয়েড জর্জ, চা্চিলেব মত বিরাট 
পুরুঘদের দেখা যায়, আবাব লর্উনর্থ, নিউকাসন্, গ্রেনভিল, বকিংছাম, 

ক্যাম্পবেল ব্যানাবম্যান প্রভৃতি সাধাঁবণ মানুঘকেও দেখা যায় । এ্যাস- 
কইথেব তাঘায বলা যায, প্রধানমন্ত্রীপদ উহার পদাধিকাবী যেমনটি 

কবিতে চান তাহাই হইবে | যুক্তবাষ্রেব রা্পতি সম্বন্ধেও উত্ভিটি খাটে 

উড়ে! উইলপন বলিযাছেন,._জাতি বাষ্টপতির কাছে আশা কবে তিনি 
একাধাবে দলকে নেতৃত্ব দিবেন এবং সরকাবেব প্রধান কর্মকর্তা হইবেন । 
তিনি তীহাব ভূমিকা সাফলোব সঙ্গে পালন কবিতে না পাবিলে জাতিৰ 
আস্থা হাবাইবেন, কেহ তাহাৰ কোন অছিলা শুনিবে না। অধাপক 

লাস্কি দুইটি পদেন তুলনামূলক বিশ্লেষণ অতি সংক্ষেপে এবং সুন্দর- 

ভাবে একটি উল্ভিতে ব্যপ্তরনা কবিয়াছেন | উত্ভিটি হইল, “৭109 

[১6910010 01 1179 7001000 919169 15 10010) 17010 2170 1655 11101) &, 

10170 16 17 21509 0০01. 17010 2110 1955 [10017 2. 7911170 7111015101+, 

অর্থাৎ “যুক্তবা্টেৰ বাষ্টপতি বাজাৰ চেয়ে একই সঙ্গে কমও বটে বেশীও 
বটে, তিনি প্রধানমন্ত্রীব চেঘে একাধাবে কমও, বেশীও |?) 

ক্যাবিনেট সম্বন্ধে আলোচনা শেঘ কবিনাব পূর্বে ক্যাবিনেট প্রথার 

সমানোচিকবা ইহাব বিরুদ্ধে যে দুভাটি অভিযেগা কিবা খাকেন সে সব্বন্ধে। 

উল্লেখ করা প্রযোজন। অভিযোগ দুইটি হইল--৫) ক্যাবিনেট যথেচ্ছাঢারী 
(01018901191 ) হইথা উঠ্িযাছে, এবং (2) ক্যাধিনেট আমালাতন্ত্রেব 

€ 8816000905 ) কন্দিগত হইতেছে । এই দুইটি অভিযোগ ষন্বন্ধে আমবা 

যথাস্থানে বিস্তরিত আলোচনা ববিব | 

র্রটিশ ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা! ও দলীয় রাজনীতি : 
এখন আমলা আনিটেনে ক্যাবিনেট বা আঅংসদীয় শাসনব্যবস্থা ও 

বাঁজনৈতিক দলেৰ ভূমিকাৰ পাবস্পপিক সম্পক সম্বন্ধে মংক্ষেপে 
আলোচনা কবিব। পুব্বে ক্যাবিনেট প্রথা সম্বন্ধে নাহা বলা হইযাছে 
তাহা হইতেই বোঝা যাৰ কতাবিনেটেব শাসন প্রকালাবে একাটি 
বজনৈতিক দলের শীসন। কেনমা যে দন নির্বাচনে পালামেণ্টে 

সংখ্যাগরিঠতা লাভ করে তাহারই নেতাদেন লইয়৷ ক্যাবিনেট গঠিত হর 

এবং শ্র দল বে সব নীতি অন্বলিত কর্ম্সূচীৰ তিভিতে নিব্বাচকমগুলীর 

অনুমোদন পাইয়াছে ক্ষমতাগীন থাক। কালে সেইগুলি ঝপায়িত করিতে 
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প্রতিশ্রতিবদ্ধ। স্ুতবাং দলীয় সংগঠনই সরকারকে প্রেরণা জোগায় এবং 

অনুপ্রাণিত করে । এ দলেব সাংগঠনিক শাখা 'ও সরকাঁবি শাখাব মধ্যে 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্তমান। তখন অন্য দল বা দলগুলিব ভূমিকা হইল সরকারের 

বিরোধিতা করা এবং পালামেণ্টেব ভিতবে ও বাহিরে সরকারেব নীতি ও 

কাধ ক্রমেব বিরূপ সমালোচনা' কবিষা এ দলের নানা ব্যর্ধতাব চিত্র 
জনপাধারণের কাছে তুলিয়া ববা। এইরূপে শাসকদলের ভাবমৃত্তি 
জনসমক্ষে মসীলিপ্ত করিতে পারিলে পরবস্তী নিব্বাচনে এ দল বা দলগুলি 

শাসকদলকে পরাজিত কবিয। শাসনক্ষমতায় অধিচিভত হইতে পাবে । 
তখন আবাব শাসনযন্ত্রে মাধ্যমে বিবোধীদলেন শীতিগুলিই রূপাবণেৰ 

প্রচেষ্টা হইবে | স্বৃতরাং বলা যায় সংসদীয় শাসনের অর্থই হইল একটি 

না একটি দলেব আধিপত্য | কিন্ত এখানে একটি বিঘয় উল্লেখ কৰা 

প্রয়োজন | সংসদীর শাসনব্যবস্থা যদিও দুই দলেব মধ্যে প্রতিযোণিতা 

মূলক সংঘর্ষেই দীডাষ তখাপি শাসনতম্ত্রের মূল নীতিগুলি বা তাহার 
অন্তনিভিত তহ্ব লইয়৷ তাহাদেন মধ্যে কোন বিবোধ থাকে না, পেগুলি 

উভযম পক্ষ মানিযা লয়। সংসদীয গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলি 
শাঁসনতন্ত্রেন কাঠাসোব মগপ্যেই শুধু কাধ্যকবী হইতে পাবে, এ শাসনতন্ত্র 
বিশ্বাসী নয এমন কোন বাজনৈতিক দলেব আংসদীন গণতিন্বে স্থান নাই | 

শুধু তাভাই নহে, যেখানে দুইটি মাত্র নাভনৈতিক দল সংবিধানের প্রতি 
আন্গত্য স্বীকার কবিযা নিব্বাচকমগ্ডলীকে নিজেব পন্দে আ।নবাৰ জন্য 
পবস্পবেব মধ্যে স্ুস্থ' প্রতিযোগিতা লিপ্ত থাকে যেইখানেই শুধু সংসদীয় 
গণতন্ব সহদভাবে এবং সাফলোৰ অঙ্গে চলিতে পানে । বলা হইযাছে_- 
“ক্যাবিনেট প্রথা ঠিকমত চলিতে হইলে শুধু দলীর ব্যবহ্থাবই প্রঝোজন 

নয দুই দলীর ব্যবস্থাও প্রযোদ্রন |” বিবোধী দল গণতান্ত্রিক 

ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থাৰ অপবিছায ভঙ্গ | জধাণপক জেনিংস বলিয়াছেন,_ 

“বিবোধী দল হইল একাধাবে বর্তমান অবর্চাবেব বিকল্প এবং জনগণেৰ 

অসন্তোঘেব বেন্দ্রবিন্দু | বিনোবীদনল না থাকিলে গণতন্রও খাকিতে 

পাবে না| মহামহিম রাদাব বিবোখীদল? শুধু একটি কথাই কথাই নহে 

মহামহিম রাঁজাব যেমন একটি সবকাব প্রয়োজন তেমনই বিবোধী দলেবও 
প্রয়োজন | (0179 01000516101) 15 01 01109 1179 2116177911৬9 10 

[16 0০0৬০111171 2170] ৪ 09005 101 1179 01900176917 00 0175 

0901016. কক্ষ ক1[£ 0916 15 190 01009911101) 111616 19 110 

[091000180%,.1719 19199 00009310101)? 13 10 1019 0101895. 
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[715 1১21955 175905 ৪1) 00009516101) 25 ৬/91| 99 2 00%61010)5177/. 

_762171185--081066 00৮6101790১ 01780. ] )। 

বিটেনে সংসদীয় ব্যবস্থা দলগত শাসনেরই নামান্তর | সেখানে ইহ। 

পরিকল্লিতভাবে গঠিত হয় নাই, স্বতঃস্ফর্তুতাবেই বিবন্তিত হইয়াছে এবং 

সংসদীয় ব্যবস্থা ও দলব্যবস্থা পরস্পর মিলিত ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। 

কমন্সসভা দুইটি দলে বিভক্ত থাকে, একটি সরকারকে নিয়মিততাবে সমণ্বন 
করিয়া যায়, অপরটি নিয়মিতভাবেই সরকারের বিরোধিতা কবিয়া যায়। 
যদিও শাসনতন্ত্বের মধ্যে দলব্যবস্থার স্বীকৃতি নাই, বাস্তবে উহা মানিয়া 
লওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্ব্ূপ কমন্সসভাব কাধ্যপদ্ধতি দলীয় ব্যবস্থা মানিয়া 
লয় | ৃ 

ঝিটেনের দইদল ব্যবস্থার উৎকর্থ হুইল প্রখমতঃ ইহা নিব্বাচক- 

মণ্ডলীকে প্রত্যক্ষভাবে তাহাদেব সবকাব বাছিয়া লইত্যে সহায়তা কবে, 

দ্বিতীয়ত: ইহা একটি নিদ্দিষ্ট গোঠীৰব উপব সকল ক্রটিবিচ্যুতিব সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব আবোপ করিতে সাহাষয কবে | 

9011769660 1702111109 

০085 & 7101 : 090 ০016., 0105, 1৬ ৫১৬, 

10010 ৫৮4১5968150 : 00. ০16, 0109১ ও ৬]. 

917 [. এ্ব91110109 : 40001056 00৮৮.+1১ 0105. 1171175৬111 

4০ 3. 210 - 41175 1311075]) 0810)60 35916107 (1952) 

(0175. 1-1 ৬, 

[011 : “[ব০স/ 03116911115 00%0060,+ (1930), 

(017, 111. 

ছা. 1711791 : 40305 910017)61015 ০0৫6 00162061 12010106917 

১০৬৪৪, (1956) 01, ৬]. 

লে. এ. 195101 : £[১2111200010091% (3056170109106 10 12087 

18100১+? (1950)১ 0, ৬, 

]. 1791595 & [,. 3811)91 500. 010.5 0105. স])] 8 0৬, 



পঞ্চম অধ্যায় 

শাসন বিভাগ (৩) 
(10506000616 ) 

জরকারী প্রশামনযন্ত্র ও আমলাশ্রেণী-স্থায়ী শাসক (1180106 01 
(50017018671 2110 (170 00151] 507৮100- 8৯07 219789181 [75090106%৩ ) 2 

শাপন বিভাগের তিন অংশ £ পৃর্ববস্তী দুইাট অধ্যায়ে আমলা ব্রিটিশ- 
শাঁসনবিভাগের দুইটি অঙ্গ সম্ব্ধে আলোচনা করিয়াছি_--(1) রাজা ও 

রাজতিন্ব যাহাকে বলা হইযাছে আনুষ্ঠানিক বা নামেমাত্র শাসক এবং 
(2) মিনিষ্টি ও ক্যাবিনেট যাহাকে বলা হইয়াছে প্রকৃতি শাসক | বর্তমান 
অধ্যাষে আমবা শাসনবিভার্গের তৃতীয় প্রয়োজনীয় অঙ্গ সন্বন্ধে আলোচনা 
করিব যাহা হইল মবকারী প্রশাসনযন্্র এবং যাহা আমলাশ্রেণী কর্তৃক 
পবিচানিত এবং যাহাকে বলা যায় স্বারী শাসক | ইহাকে স্থায়ী শাসক 
বলা হইয়াছে এই অর্থে বে ক্যাবিনেট কিছুদিন অস্তর বদল হইয়া থাকে, 
কিন্ত শাসনবন্ত্রেব সাধারণ কাঠামো বজায় থাকে এবং ইহার পরিচালনাকারী 

আমলাবাও শ্লাধারণতহ অবসব গ্রভণ পধত্ত টিকিযা থাকে এবং একজন 

আমলাব স্থান অপবৰ আমল৷ গ্রহণ কবে। ব্িটেনের শাসনবিভাগের এই 

তিনটি শাখা কিন্ত পবস্পরেৰ সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জভিত | প্রথম দৃইটিব 

মধ্যে সম্পর্ক আমরা ইভিপৃব্বেই আলোচনা করিয়াছি । এখন আমর! 
তৃতীয়াটি সম্বন্ধে এবং ইহার অন্যদেব সহিত সম্পক সম্বন্ধে আলোচনা 

করিব । 
এই তিন শাখা যুক্ত বে শাসন বিভাগ তাহার শিখরে অবস্থান করেন 

রাজা | তহ্বেবক দিক হইতে শাসনবিভাগেব সকলেই তাহার কন্মঢারী, 

প্রত্যক্ষভাবে ন। হইলেও পরোক্ষভাবে তাহাদেব নিরোগ বা অপসারণেব 

ক্ষমতা তাহাবই 1 সমগ্র শাসনযন্ত্রেব পবিচালনা বহছলাংশেই তাহারই 

সপরিঘদ আদেশনাঁমাব € 01461 10 ০0001] ) মাধ্যমে হইয়া থাকে বা 

তাঁহার সন্মতিক্রমে রচিত আইনের মাধ্যমে হইয়া! থাকে । কিন্তু এ সমস্তই 
আনুষ্ঠানিক ব্যাপার । আসল ক্ষমতা উৎদ হইল জনসাধারণ বা 
নিব্বাচকমণ্ডলী, রাজনৈতিক দল, পালামেণ্ট ও ক্যাবিনেট | প্রত্যক্ষভাবে 
শাসনযন্ত্র ক্যাবিনেটের নিয়ন্ত্রণাধীন । 
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আমরা দেখিয়াছি প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী এক বা একাধিক মন্ত্রকের 
প্রধান, যাহার কাধ্যকলাপেব জন্য তিনি এককতাবে এবং ক্যাবিনেটের 
হত যৌখতাবে দায়ী। আমরা ইছাও দেখিয়াছি এইসব মপ্বক বা দপ্তরের 

পরিচালনা ব্যাপারে মন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ 
করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। সেই নীতিগুলি কাধ্যে পবিণত করিবার ভার 

লক্ষ লক্ষ বিভাগীষ স্থায়ী অসামরিক কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত হয়। মন্ত্রী 
রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি | বর্তমানেব জটিল প্রশাসন কাধ্যের 

অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা তাঁহাব থাকাব কথা নয় এবং একজনের পক্ষে এই 

বিশাল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাও সন্ভব নয় । তবে তাঁর ব্যক্তিত্বের 

কাবণে তিনি সাবা দপ্তবে একটা প্রাণচাঞ্চল্য জাগাইতে পারেন এবং 
একজন সাথক মন্ত্রীব তাহাই লক্ষণ | কিন্ত প্রশাসনের খুঁটিনাটি দৈনন্দিন 
কা চালান নানা স্তরে বিন্যস্ত, অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কন্মচারী- 

বৃন্দ| এই দূই শাখার সংযোগ ও পারম্পবিক সহযোগিতায় শাসনযন্ত 
চালিত হয় । 

এখন আমর! প্রশাসনে বিন্যাস সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 

প্রশাসনযন্ত্রের কাঠামো 
জাতীব প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র লণ্ডনের হোয়াইট হলে কেন্দ্রীভূত । 

প্রশাসনের বিভিন্ন দণ্তব, তাহাদেব শাখা প্রশাখা সমূহ এক একটি বাড়িতে 
অবস্থিত, যেমন অর্থদপ্তর €599019 ), বৈদেশিক দণ্তর ( 5০7৩1) 
017০9), স্ববাষ্ী দপ্তর (1709০ 018০6) কমন'ওযেলথ্ সম্পর্ক দপ্তর 
( 0010117017/99101) [২9120109105 01806) ইত্যাদি । অন্যান্য বিটিশ 

প্রতিষ্ঠানের মত বিটিশ প্রশাসনযন্ত্রও চিরাচবিত ন্রিটিশ পদ্ধতিতে 
অপরিকল্লিতিতাবে প্রয়োজনের তাগিদে গড়িয়া উঠিয়াছে | অনেকগুলিই দুইটি 

বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে এবং 1945 সালেব শ্রমিক সবকারেব জাতীয়করণ 
নীতির তার্গিদে গড়িয়া ওঠে । আবাব যুদ্ধের পব অনেকগুলি তুলিয়া 
দেওযা হয় | এইভাবে প্রতিনিয়তই প্রশাপনের আকৃতি পবিবর্তন হইতেছে । 
নামেও কোন সমতা নাই। কোনটিকে বলা হয় মিনিদ্রি বা মন্ত্রক । 
কোনটিকে বল! হয় বোর্ড | যেমন বো অবৃ ট্রেড, বোড অব্ এডুকেশন, 
আবাঁব কোনটিকে বলা হয় সেক্রেটারিয়েটে ( সচিবালয় ), যেমন 

সেক্রেটারিয়েট অব্ ষ্েট ফর হোম এ্যাফেয়াস, ফবেন এ্যাফেয়ার্স, ইণ্ডিযা। 

( প্রাক্তন ), কলনিজ, স্ষটল্যাণ্ড ইত্যাদি । প্রত্যেকটি দপ্তরের আভ্যন্তরীণ 

সংগঠনও ঠিক একরপ নয়। কিন্ত মোটামুটিশ্তাবে একটা সাদৃশ্য আছে। 

& 
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প্রত্যেক দপ্তঠবেব শীর্ষে থাকেন একজন মন্ত্রী অথবা বোড। অবশ্য বোড 
থাকিলেও বোরেন সভাপতি বা প্রথম লর্ড একজন মন্ত্রই হন যিনি 

পালামেণ্টের কাছে দায়ী থাকেন। কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কে 
হইবেন তাহা প্রপানমন্ত্রীই স্বিব কবেন, এ দণ্তবেব কাধ্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 

অভিজ্ঞতাব কাদণে নয বা! প্রাথীদের অভিরুচি অনুযাধীও সব সময় নয়, 

অনেকটা তাহান নিজন্ব নুবিবা অনুযারী । তাহারা মনোনীত হন 
প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা হেতু নব, পেশাদাৰব বাজশীতিবিদ্ হিসাবে এবং 
পালামেণ্টে তাঁদের কৃতিত্বের কারণে । 

দণ্তবেৰ ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রীর (প্রায়ই ক্যাবিনেট মন্ত্রী) নীচেই থাকেন 

একজন বা দুইজন তকণ মন্ত্রী যাহাদের আখ্যা হইল পার্লামেণ্টাবি 
সেক্রেটারি বা আগার সেক্রেটারি এবং একইভাবে প্রধানমন্ত্রী কতক মনোনীত 

হন | ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কমন্সসভার সত্য হইলে ইহাকে লর্ডগভা হইতে 

লওয়৷ হয় যাহাতে দুই সভাতেই দপ্তবেব একজন কবিষা মুখপাত্র থাকে । 

তীহাদের কাঁজ হইল দপ্তরের প্রধানের কাধ্যভাঁব লাঘব করা৷ । দণ্তরসংত্রস্ত 
বিঘষে পালামেণ্টে বিতকে অংশ লইযা ও প্রশের উত্তর দিয়া এবং 
দপ্তরের কিছু কিডু কাজ কবিষ৷ প্রধানেন কাদের চাপ তাহাবা বতকটা 
লঘু করেন। এইভাবে তাহারা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয কবেন 

ইছারাই রে ক্যাবিনেটমন্ত্রীর পদে উন্নীত হন । 
ইহাদেব নীচেই থাকেন একজন স্বাধী সচিব ( 91000017610 

5০010687% ) যিনি দপ্তবের অরাজনৈতিক (0091-00110108]) শাখার 

অধ্যক্ষ । এই শাখায় বিভিন স্তবে বিন্যস্ত বিপুল সংখ্যক স্থায়ী 
কন্মচাবীবৃন্দ, যাহাদের বল৷ হয় স্থায়ী সিভিল সাভিসঃ ( [১৫101010610 011] 
991৮1০9 ) দণ্তবের দৈনন্দিন কাধ্য পরিচালনা করিযা থাকেন । ইহাদের 

কাব্য মপ্তরিপতা কর্তৃক নির্ধাবিত নীতি কাব্যে রূপাধিত করা এবং নীতি 
নিদ্ধারণ ব্যাপাবে ও প্রশোত্তব দানে প্রযোজশীষ তথ্যাদি সরবরাহ বরিয়া 

মন্ত্রীদের সাহায্য কৰা |] সচিবেন নীচে পর পন ডেপুটি সেক্রেটারি, আগ্ডার 

সেক্রেটাবি, এ্যসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটাবি, প্রিন্সিপ্যাল, এ্যাসিস্টাণ্ট প্রিন্সিপাল 
এবং সব্বনিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কবনিক ( 01510] 83813121019) 
কাধ্য কবেন। 

ইহাদের সকলকেই সিভিল সার্ভে বলা হয়। সিভিল সার্ভেণ্ট 

বলিতে বুঝায় রাজাব সেইসব স্থায়ী কর্মচারীদের যাহারা অসামরিক কার্ষ্যে 
লিপ্ত এবং যাহারা কোন রাঞনৈতিক বা বিচারবিভাগীয় পদে অধিষিত 
নন এবং যাঁহাদের বেতনাদি পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয় বরাদর 
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হইতে প্রদত্ত হয়| তাহার] দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বর্ন করিয়া 
চলেন এবং সেজন্য রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্বেও নিরপেক্ষভাবে তীহার! 
কাজ করিয়া যান, যতদিন না পধস্ত তাহাদের অবসরগ্রহণের বয়স উপস্থিত 

হয় বা তাহার পৃব্বে তাহারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ কবেন বা মৃত্যু ঘটে । 
যেহেতু তাহারা রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন না সেই কারণে 
তাহাদের পদে বহাল থাকা না থাকা তাহাদের রাজনৈতিক মতামতের 
উপব নির্ভব কবে না । এখানেই তাহাদের সহিত দণ্ডবেব শীধস্থিত 

মন্ত্রীদের পার্থক্য | ই'হাবা রাজনৈতিক মতামতেব কারণেই নিজ নিজ পদে 

অধিষ্ঠিত হন আবাব যখন নিব্বাচকমণ্ডলী ভিন্ন মতাবলম্বীদের জযমাল্য 

দেয় তখন তাহারা পদত্যাগ করিষা থাকেন। তীাহাদেব কাধ্যকালের 

কোন স্থায়িত্ব নাই | যেহেতু ইহাঁদেব কাধ্যকালের কোন স্থিবতা নাই 
সেইজন্যই দপ্তরেব কাধ্যের অব্যাহত ধাবা বজায় বাখিবার জন্য স্থায়ী 

সিভিল সাভিমের প্রয়োজন হইয়াছে । সিভিল সাভিসেব বিভিন স্তরে 

বিন্যাস, তাহাদের চাকরিতে প্রবেশ পদ্ধতি, শিক্ষণ, পদোমতি নিয়ম শৃঙ্খলা, 
মন্ত্রীদের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনার পর্বে বিটেনে প্রশাসন যন্ত্র 
সংক্ষিপ্ত বিববণ দেওয়া প্রযোজন । 

বিভিন্ন সরকারী দণুর : 
এখানে শুধু প্রবান প্রধান দপুবগুলি সন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিববণ দেওয়া 

হইবে, সকল দপগ্ুরেব বিস্তাবিত বিববণ দেওরা সম্ভব ময | বিশেঘ প্রযোজনও 

নাই । 

অর্থদগ্ডর ব৷ ট্রেঙ্জারি (1768911 ) 2 

অর্থদগুনকেই সব্বপ্রধান দণ্ডুব বলা যায কেননা অমগ্র প্রশাসন অর্থের 

উপর নির্ভরশীল এবং ট্রেজারিই সরকাবেন আয়ব্যয নিবশ্বণ কবে । অন্য 
সকল দপ্তবকেই ইহার সহিত যোগাযোগ বক্ষা কবিতে হয়, ইহাকে 
প্রশাসনেব কেন্দ্রবিন্দু বলিলে অত্যুক্তি হর না। বাহ্যতঃ সাত জন লর্ড 

কমিশনার লইন, গঠিত একটি বোর্ড এই দপ্তবের শীর্ঘে | ইহাদের মধ্যে 
প্রথম লর্ড সব সময প্রধানমন্ত্রী, তাহার পর দ্বিতীয় ল্ড--“চ্যান্সেলর অব্ দ্য 

একস্চেকার” অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী, এছাড়া আরও পাঁচজন অধস্তন লর্ড আছেন । 

আসলে কিন্ত অর্থমন্ত্রীই দপ্তর পরিচালনা করেন, অন্যরা নামমাত্র জড়িত 

থাকেন। ট্রেজারি বোর্ড কচিৎ বসে। ইহার কাধ্য চ্যান্সেলর অব্ দ্য 

এক্সচেকারই চালান । তাহার নীচে একজন পার্লামেপ্টারি সেক্রেটরি! 
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থাকেন যিনি কমন্সসভায় প্রধান হুইপের (%1 ) কাধ্যও করেন। 
ট্রেজারির একজন স্থায়ী সচিব সিভিল সাভিসেব প্রধান। সিভিল সাতিস 
সংক্রান্ত বিধিনিঘেধ ও নিয়মাবলী এই দগুবেই তাহারই তত্বাবধানে রচিত 

হয় । “পার্লামেণ্টারি কারডনস্লে” ( 81019001762 0০096] ) অভিহিত 
এই দপ্তরের আর একজন কন্মচাবী সরকারী বিলের খসড়া প্রস্তত করেন । 

চ্যান্সেলর অব দ্য এক্স্চেকার অন্যান্য অর্থব্যয়কারী দপ্তরগুলির 

সাহায্যে বাজেট ব৷ প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদদ ও করধায্যের ভিত্তিতে জাতীয় 

আয়ব্যয়ের হিসাব রচনা করেন, পার্লামেন্টে সকল অর্থবিল পরিচালন। 
কবেন | বাজস্ব আদায়ের তত্বাবধান কবেন, সরকারের ট1কশালের অধ্যক্ষ 

হিসাবে কাজ করেন । 

অধ্থদপ্তবের (68581 ) প্রধান প্রধান কাধ্যাবলীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

পাঁওযা যায় 1918 সালের “মেসিনাবি অব গভণমেণ্ট কমিটির" রিপোর্টে, 
তাহ] নিমে প্রদত্ত হইল । 

(1) পাললামেণ্টের অধীনে ইহাই করধাধ্য ও নিয়ন্ত্রণ এবং রাজস্ব 

আদায়ের জন্য দায়ী ; 

(2) পালামেণ্টেব জন্য আয়ব্যয়েব হিসাব রচনা ও তত্বাবধানের 
মাধ্যমে ইহ। সরকারী ব্যযের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে ; 

(3) জন্কল্যাণমূরক সরকারী কাজেব জন্য দৈনন্দিন যে অর্থের 
প্রযোজন হয় তাহার্ ব্যবস্থা করা! এজন্য উহাকে সরকারী থণ তুলিবার 
প্রচুর ক্ষমতা দেওযা৷ আছে ; 

(4) আঅবকাবি খণ, মুদ্র। ও অধিকোঘ (৮৪%01105 ) সংক্রান্ত বিষয়ে 
যা কিছু করশীয় তাহা প্রবর্তন ও সম্পাদন করা ; 

(5) কি প্রণালীতে সরকাবী আমব্যায়েব হিসাব বাখা হইবে তাহা 

নিদ্ধীবণ কবা। 

উপবোক্ত বিববণটি সরল ভাঘায় এইভাবে বলা যাঁয়_- 

প্রথমত: অপর দপ্তরগুলির সহযোগিতায় অর্থদপ্তর বাঘিক মোটই্ুদরকারী 

ব্যয়ে ও বাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করে এবং এই ব্যয়তার বহন করিতে 
করের হু'র ক্রিভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে তাহা নিয় করে। 
পার্লামেণ্টের নিকট আয়ব্যয় সংক্রান্ত সকল তথ্য ও নিজস্ব প্রজ্াবসমূহ 
উপস্থাপিত করিরা পালামেণ্টের প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ করে | ইহা 
রাজস্ব আদায়, কাগজী ও ধাতব মুদ্রা নিম্মাণ, বাজারে খণপত্র ছাড়া ও 
সরকারী তহবিলের নিরাপদ গচ্ছিত রাখার তত্বাবধান করে । পালামেণ্ট 
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যে পরিমাণ অর্থব্যয়ের মঞ্তুরী কোন দপ্তরকে দিয়াছে তার মধ্যে কতটা 
উহা] খরচ করিবে তাহাও অর্থদপ্তর নির্ধারণ করে। যখনই কোন দপ্তর 
কোন খাতে ব্যয় করিবার জন) সরকারী “গচ্ছিত ধনভাগ্ডার'(0:079011986 
৮004) হইতে অর্থ চায় “কম্পট্রোলাব ও, অডিটর-জেনারেলু”' (0011 
০1197 200 4১001607-067581 ) অভিহিত একজন রাজনীতি নিরপেক্ষ 

রাজপুরুঘ অধীনস্থ একস্চেকার ও অডিটব শাখার মাধ্যমে ইহা লক্ষ রাখেন 

যে উত্তখাতে ব্যয় করিবার পারামেণ্টের অন্মোদন আছে কিনা । 

আবাব ব্যয করিবার পরও এ শাখা! প্রতিটি দপ্তবেন হিসাব পৃঙ্থানু- 
পুঙ্খরাপে পরীক্ষা কবিয়া দেখে যে সব খাতে ব্যয পার্লামেণ্টেব মঞ্জবী 
মত হইয়াছে কিনা । কোন, অংশয হইলে দপ্তরেব কাছে কৈফিয়ৎ তলব 

করিতে পারে । এইভাবে সকল দণগুবেব অর্ধব্যয়ের উপর ও হিসাব 
নিকাশেব উপব অর্থদপ্তব বিশেষ নিয়ন্ত্রণ খাটায | 

নৌদগ্তর (থে ) £ 

অথথ দপ্তবেব ন্যায় নৌদপ্তরও কাগজে কলমে একটি বোডেব 

পরিচালনাধীন | নয়জন সদস্য বিশিষ্ট এই বোডে তিন জন বেসামবিক 
লর্ড কমিশনাব, পাঁচজন পেশাদার নাবিক লর্ড কমিশনার ও সভাপতি ফা 

লর্ড | আসলে শেঘোক্ত ফার্ট লর্ড অব্ দ্য এ্যাডমির্যান্টি নৌদপ্তবেব মন্ত্রী 
হিসাবে কাজ করেন । কোড আনুষ্ঠানিক সংস্থা মাত্র । 

অর দপ্তর (৬98 0180০ ) £ 

অতি প্রাচীনকালে যে কতকগুলি সেক্রেটাবি অৰ্ ষ্টেট পদ প্রব্তিত 
হয় তাহার একাটি হইতেই এই দপ্তরের উৎপত্তি । ইহাব ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 

হইলেন সেক্রেটারি অব্ ষ্েট ফর ওয়ার বা সমর সচিব। নৌদপগুরে 

যেমন একটি বোর্ড আছে ইহাতেও অনুবূপ একটি পবামর্শদাতা পবিষদ 
হিসাবে ছয়জন সদস্য বিশিষ্ট আমি কাউন্সিল ( &া0 0০810011 ) 

আছে। কিন্ত সমরসচিবই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে কাধ্য পবিচালনা 

করেন । 

বিমান দগ্ডর (15 [110191৫য ) £ 

প্রথম মহাবুদ্ধের পর ইহা! একটি স্বত্ব দপ্তরে পরিণত হয। প্রথমে 
বেসামরিক বিমানবহরও ইহার কর্তৃত্বাধীনে ছিল, কিন্ত এখন আন তাহ! 
নই | বিমানমন্ত্রী ইহার ভারপ্রাপ্ত । 
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প্রতিরক্ষা দপ্তর ( 17101505 01 1)016006 ) 2 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধ সংক্রান্ত তিনটি মন্ত্রকের মধ্যে ঘনিষ্ট 
যোগাযোগ রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদের 
উদ্ভব হয । চাচ্চিল প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনিই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাজও 
করিতে থাকেন । যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 1946 সালে স্থায়ীভাবে স্থল, 
নৌ ও বিমানবাহিনীর দপগুরগুলির উপরে একজন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বসান হয় 
এবং প্রতিরক্ষা সম্পকীঁ় যাবতীয় ব্যাপারে তিনিই ক্যাবিনেটে এ তিনটি 

দপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করেন । এ তিনটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ নিজ নিজ 

দপ্তরের দেনন্দিন পরিচালনাব দারিত্ব পান্নন করিলেও ক্যাবিনেটে তাহাদের 
আসন হারান । 

পররাষ্ট ৰপ্তর ( 7026101) (01০6 ) : 

পবরাষ্ট্রী সংক্রান্ত যাবতীয় বিঘয় এই মন্ত্রকের আওতায পড়ে । ইহার 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হইলেন পবরার্ট্রী সচিব (9901681০017 3666 001 77076181) 

(ও ) | গানা বিশ্বে ব্রিটেনের গুরুত্বপূণ স্থান বিবেচনা করিলে এই 

মন্্কটির স্থান খুবই উচ্চে; অর্থদপ্তরের পবই ইহার গুরুত্ব । লুণ্ডনস্থিত 
দপ্তব ছাড়াও সারা পুথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশেব দূতাবাসে ইহার কর্মচারীর 
ধাহাদের বলা হয় বৈদেশিক বিভাগীয় কন্দুচারী (7701512) 901৬1০6 ) 
ছড়াইয়া আছেশ। ইহাদের মাধ্যমে পররাষ্ী দপ্তব বিভিন্ন দেশেব সহিত 

কটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনা করেশ। 

ওপনিবেশিক দপ্তর ও কমনওয়েলথ সম্পর্ক দপ্তর (€ $50100181 06০০ 
9780 (0017)7001)7 2161) 13০19610189 (069০6 ) 5 

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে ব্রিটেনের বিস্তৃত সামাজ্য গড়িয়া ওঠায় 

একটি কেন্দ্রীয় তত্বাবধায়ক সংস্থান প্রযোজনে 1854 সালে ওপনিবেশিক 

দপ্তব গঠিত হয় । বেশ কিছু সময় সাম্াজ্যেব সকল অংশই এমন কি 

ক্যানাডা অর্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশ স্বায়ত্ুশাসনের পথে তখন 

কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল সেগুলিও এই দপ্তরের আওতায় ছিল। 
1925 সালে স্বায়ভ্তশাসনশীল ডোমিনিয়নগুলির সহিত সম্পক নিয়ন্ত্রণের 

জন্য একা স্বতন্ত্র দপ্তর স্বাপিত হয় | ইহার নামকরণ হয় ডোমিনিয়ন 

দপ্তর, যদিও দুইটি দণ্তবই একই মন্ত্রীর অধীনস্থ থাকে । 1930 সালে 

ডোমিনিয়ন দপ্তর একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রীর অধীনে দেওয়া হয | প্রশাসনের 

দিক হইতে সাম়াজ্যের স্বায়তশাসিত দেশগুলি ও স্বায়ত্তশাসিত নয় এমন 
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দেশগুলির মধ্যে একটা স্পট বিভাজন রেখা টানা হয় । এই ভডোমি- 

নিয়ন দপ্তরই বত্তমানে কমনওয়েলথ সম্পক দপ্তরে বাপান্তরিত হয় । 194? 

সালের পূর্বে অবিভক্ত ভারতের তত্বাবধানের জন্য ভারত মচিবের 
(9০019115 01 91966 00] 00019 ) অধীনে 12019 01700 বা ভারত 

দপ্তর ছিল । 1947 সালের ভারতীয় হ্বাধীনতা আইনে ভারত দুইটি 
ডোমিনিয়ানে ( ভারত ও পাকিস্তান ) বিভক্ত হইলে এই দৃইটিব কমনওয়েলথ 
সম্পর্ক দপ্তরের আওতা চলিয়া যায় এবং ভারত সচিব ও ভাবত দপ্তর 

বিলুপ্ত হয়| কিছুদিন পরে দুইটি দেশই রাজাব আনুগত্য বর্জন করিয়। 

প্রজাতন্তরে পরিণত হয়, কিন্তু কমনওবেল্থের সঙ্গে সম্পক ছিন্ন না করিয়া | 

পাকিস্তান অবশ্য খুব সম্পূতি এ সম্পর্ক ছিয্ন করিয়াছে, যেমন সিংহলও 
সম্পরতি কমনওয়েলথ সম্পক ছি কবিয়া শ্রীলঙ্কা নাম গ্রহণ করিয়াছে । 
ইহারা আর কমনওযেল্থ দশ্তবের আওতা নাই যদিও ভারত এখনও 

আছে। 

স্বরাষ্ট্র দগুর ( 10017)6 01806) 2 

দেশের আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যা এবং বিশেঘতঃ অন্যান্য দপ্ডরে 

বন্টিত হয় নাই এপ নানা কাধ্যের দায়িত্ব এই দপ্তরে বর্তার 1 

আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার ভার, নাগরিকত্ব দান সম্পকিত কাধ্য, আধারণ 

নিবর্বাচনের ব্যবস্থাপনা, বাঁজার নিকট মাভ্ভনা ভিক্ষার আবেদনপত্র সম্বন্ধে 

সিদ্ধান্ত প্রভৃতি নানাবিধ কাধ্যের ভার এই দপ্তরের উপর ন্যস্ত । 

প্রধান প্রধান দপ্তরগুলির মোটামুটি বিবরণ উপরে দেওয়া হইল । 

এছাড়া আরও অনেক দপ্তর আছে যেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ । সেগুলির 

নাম দেওয়া হইতেছে । তাহাদের নাম হইতেই তাহাদের কাধ্যেব একটা 

ধারণ। পাওয়া যাইবে । এগুলির মধ্যে অধিকাংশই দ্বিতীয মহাযুদ্ধ 

হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য এবং ব্রিটেনকে 

যতট৷ সম্ভব জনকল্যাণব্রতী রাষ্টে পবিণত করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে । 

এগুলি হইল,__বাণিজ্য বোর্ড (73০9970 ০£ 7806 ), বোর্ডের সভাপতিই 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং কাধ্যতঃ পরিচালনা করেন ; কৃঘি, মৎস্য ও খাদ্য 

দপ্তর (15110151750 £১81100810016) 151161165 ৪00 ₹০০৫ ) ; শ্রম ও 

জাতীয় সেব। দপ্তর ( 74121501% ০1 [8008] 2110 টব811009] 96110 ) 
জালানি ও বিদ্যৎ্শক্তি দপ্তর (10190 ০9? 66] 8110. [১০৮7৫] ) ) 
পর্তদপ্তর (201101509 ০£ 1০19 ) ; যানবাহন ও অসামরিক বিমান 
দপ্তর (7/1715075 ০? 01805001680 01%1] £5190190 ) ; গুহসংস্থান 
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ও আঞ্চলিক শাসন দপ্তর (11715 0? 705105 8100 [.0০8] 

09551107601) ; শিক্ষা দপ্তর (10019079০01 600086101) ) : স্বাস্থ্য 

দপ্তর (110150 ০07 6৪10) ) * পেন্সপন ও জাতীয় বীমা দপ্ুর 

(10101515০01 73610510975 8100 টব5110091 17750181709 ) ; বৈজ্ঞানিক 
ও শিল্প সংক্রাস্ত গবেঘণা দঞ্জর (70912811706176 0? 9০016100090 8100 

[10001567181 1২5562101) ), ইত্যাদি ইত্যাদি | 

কয়েকটি প্রধান প্রধান দপ্তর যেমন অর্থদণ্তর, পররার্ দপ্তর বা! প্রতিরক্ষা 
দপ্তর এগুলি ছাড়। অন্যগুলির প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হইয়া থাকে । 

কখনও নামেব পরিবর্তন, কখনও কাধ্যের পুনবিন্যাস, কখনও কোনটি 

বিলোপ কবা হয় বা দূইটিকে যুক্ত করিয়৷ নৃতন নামে দপ্তর গড়া হয়, 
আবার প্রয়োজনমত সম্প তন দপ্তবও ত্যষ্টি করা হয়। ইহাদের কোন 
স্থিতিশীলতা নাই । 

স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ (79611027676 0151] 90751০0 ) ; উৎপত্তি, সংগঠন, 

নিয়োগ পব্ধতি ইত্যাদি : 
আমবা পুরব্বেই সিভিল সাভিস সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিচু বলিঙাছ্ি, 

এখন তাহা বিভিন্ন দিক সন্বন্ধে আলোচনা কবিব | 

উ্ুপন্তি : প্রথমেই ব্রিটেনে বর্তমান সিভিল সাভিগ সংস্থার উৎপত্তি 

সম্বন্ধে বলা দবক্ষার | বহুপৃবের্বে সরকাবী কাজ সম্পাদন কবিতেন রাজকীয় 
সংসাবেব কর্মচারীরা | ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভবেব পর ইহা বেশ কিছুদিন 
পযন্ত উমেদারির (9092985) ভিত্তিতে চালিত হইত, অর্থাৎ মন্ত্রীরা 

তাঁহাদেব আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা রাজনৈতিক সমথকদের আত্মীয় 

বান্ধবদেব নিযোগ করিতেন ৷ কিন্তু যুক্তনার্টের মত ভিন্ন দল ক্ষমতায় 
আসিবার পর ইহাদের কর্শচ্যুত করিয়া নুতন ক্যাবিঘেটের উমেদারদের 
নিয়োগ করা হইত না। একবাব নিযুক্ত হইলে তাহারা অবসর গ্রহণের 
বয়স অবধি বহাল থাকিতেন | ইহার ফলে সরকারী চাকুরিতে বহু 
অযোগ্য, অলস ও অকন্মণ্য লোকের স্থান হইত, এবং সিভিল সাভিসের' 
কর্মদক্ষতা ব্যাহত্ত হইত । তৎকালীন সিভিল সাভতিসকে কেন্দ্র করিা৷ 
সমকালীন ইংবাজী আাহিত্যে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রপাত্বক রচনা প্রকাশিত 
হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ সমালোচনাও হয়। ইহার সংস্কার 

প্রয়োজন বিশেঘ করিয়া অনুভূত হয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়াদ্ধে 
এই সংস্কার সাধিত হয় এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই সংস্কার বিষয়ে 
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বিটেন ভারতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই' 
ভারতে তাহাদের কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে উমেদারি প্রথার 
(281:9098০ ) পরিবর্তে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে যোগ্যতা 
ও দক্ষতার নীতি গ্রহণ করে। ব্রিটেনে 1855 সাল হইতে 1870 সালের 

মধ্যে ক্রমে ক্রমে পুরাপুরি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাই স্থায়ী কন্মচারী 
নিয়োগের একমাত্র প্রবেশ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং এ 
ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব নির্ুল কবিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পরিচালনা 
সংক্রান্ত নিয়মকানুন প্রণয়ন করা ও তাহা কাধ্যকরী করিবার ভাবও 

সিভিল সাতিস কমিশন নামে একটি রাজনীতি নিরপেক্ষ স্বাধীন সংস্থার 
উপর ন্যস্ত করা হয়। তাহার পরও বিভিন্ন সময়ে এই পদ্ধতির উন্নয়নের 

জন্য রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত ও তাহাদের সুপাবিশ অনুযায়ী নান৷ 

সংস্কার সাধিত হইয়া সিভিল সাভিস বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইযাছে 

যাহা বহিবিশ্বে একট আদর্শ স্বাপন করিয়াছে এবং অনেক দেশ 

যাহার ধাচে নিজেদেব সিভিল সাভিসকে পুনর্গঠন করিয়াছে | বিশেষ 
করিয়৷ যেসব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু আছে সে সব দেশে এই ধরণেব 
স্থায়ী সিভিল সাভিস প্রায় অপরিহাধ | 

পিভিল সাভিসের সংগঠন £_ পৃকের্েই বল! হইয়াছে যে সিভিল 

সাভিস বিভিন্ন স্তবে বিন্যস্ত । এখন গে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোটনা 

প্রযোজন। ব্রিটেনে সিভিল সাতিস সংগঠনের তিনটি বেশিষ্ট্য লক্ষণীয়_- 

(1) অখণ্তা, (2) অবাধ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ভিভ্তিতে নিঝোগ- 

পদ্ধতি, (3) কাধ্যেব প্রভেদ অনুযায়ী স্তরভেদ এবং তদন্যাষফী প্রবেশিকা 

পরীক্ষার বিন্যাস | নিয়ে বিভিন্ন স্তরের একটি সংক্ষিপ্ত বিববণ দেওয়া 

হইতেছে । 

(1) গ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ শ্রেণী :£_এই শ্রেণীটি সংগঠনের শীর্ষে 
অবস্থিত । প্রায় তিন হাজার কন্দী এই শ্রেণীতে পড়ে। বিভিন্ন দপ্তবের 

স্থায়ী প্রধান কর্মচারী পাম়ানেণ্ট ( স্থায়ী ) সেক্রেটাবি হইতে ওক কবিয়। 
ডেপুটি সেক্রেটাবি, আগার সেক্রেটাবি, গ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটাবি, প্রিন্সি- 

প্যাল, গ্যাসিষ্টান্ট প্রিন্দিপ্যাল পধ্যন্ত ক্রমিক নিমবগাষী স্তরে বিন্যস্ত । 

সব্বসাকূল্যে এই শ্রেণীর কশ্মচাবীর সংখ্য। তিন হাজারের কিছু অধিক 
হইয়া থাকে | ইহাদের কার্য্য হইল ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের প্রশাসনের নীতি 

নিদ্ধারণেব ব্যাপারে সকল প্রকার সাহায/ করা, যেমন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 
ও কাগজপত্র সরবরাহ করা, কোন নীতি রূপায়ণে বিভিন্ন বিকল্প পন্থার 
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প্রস্তাব দেওয়া, মন্ত্রীব প্রস্তাবের সম্ভাব্য কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়৷ দেওয়া 
এবং মন্ত্রীরা এসবেব ভিত্তিতে নীতি নিদ্ধারণ কবার পর উহা সৃফল 

রূপায়ণের জনয অকণ্ঠ চেষ্টা করা, এমনকি নীতিটি যদিও তাহাদের 

নিজস্ব মতামুযাষী নাও হয়। তাছাড়া দপ্তরেব অধস্তন কন্মুচাবীদের 
নির্দেশ ও নিষন্ত্রণ করা ও প্রত্যেকটি নৃতন ক্ষেত্রে দপ্তরের প্রচলিত নিয়ম 
কানুনগুলির ব্যাখ্য। করিষা প্রযোগ করা । -জুতরাং প্রশাসনের সাফল্য 

অনেকাংশেই এই শ্রেণীব কক্পচাবীদেৰ কর্মদক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা, 

পরিণত বিচাববৃদ্ধি প্রভৃতিব উপর নির্ভব কবে। প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিশ্ব- 

বিদ্যালযগুলিৰ কৃতী স্লাতিকোপাধিধারীদেব মপ্ায হইতেই ইহাদের সণ্গ্রহ 

কর। হয়৷ যে প্রতিযোগিতামূলক পবীক্ষার মাধ্যমে ইহাবা এই শ্রেণীতে 
প্রবেশাধিকাব পান সেই পবীক্ষাব বিষয়গুলি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের 

সান্সানিক স্াতক ডিগ্রির পাঠ্যতালিকা হইতেই নিক্বাচিত। যাহারা 
এই পাঠ্যক্রমের ভিন্তিতে পবীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীণ হন তাঁহাদের 
নিকট এই শ্রেণীর কন্মচাবীদের যে সব গুণ থাকা প্রযোজন বলিয়া! উল্লেখ 

কবা হইয়াছে সেগুলি আশ। কবা যায় । এখানে উল্লেখ করা যায় যে 

বি।টণ পিভিল সাভিসেব বিভিন্ন স্তবে প্রবেশের জন্য পরীক্ষাগুলি বিটিশ 

শিক্ষাব্যবস্থাব ভিন ভিন ধাপের সহিত সামগ্তম্য বাখিবা পরিকল্িত হইরাছে 
এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কাধ্যেব গুরুত্বের মানেব উপযোগী করা হইয়াছে । 
বিভিম এ্রেণীবু পবীক্ষা দেওযার বযঃসীমাও সেইভাবে নির্ধারণ করা 
হইয়াছে । 

এ্যাডমিনিপ্টেটিভ শ্রেণীর পনীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মীনিক স্বাতক 
ডিগ্রীর পগ্যক্রমের সহিত সমতা রক্ষা করিষাছে এবং বয়ঃশীম! 20$ হইতে 

24 নিদ্দি্ হইয়াছে | অনুবপতাবে ইহার পরবস্তাঁ স্তর এক্সিকিউটিত 
(1:89011/5 ) শ্রেণীর জন্য নিদিষ্ট পরীক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক 
স্তবের শেঘ পরীক্ষার সমপধায়ে রাখা হইযাছে এবং প্রবেশের বয়ঃসীমা 

17% হইতে 19 নির্দিষ্ট হইয়াছে । পরবত্তী স্তর কেরাণীশ্রেণীর (0161108] 

01855 ) জন্য নিদ্দিষ্ট পরীক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যবত্তী স্তরের 

পবায়ে স্থির হইয়াছে এবং তাহারা আরও কম বয়সে চাকুরীতে প্রবেশ 

বনে, সাধারণতঃ 16-17 বৎসর বয়সে | 

(3) এক্সিকিউটিভ শ্রেণী ( 2:900(1%9 (01995 ) 2 

এই এ্রেণীর কর্মচারীদের প্রধান কাধ্য হইল দপ্তরের বিভিন্ন সমস্যা 
সম্বন্ধে প্রাথমিক খোঁজখবর কর। এবং প্রয়োজনীয় সবরকম তথা অওগ্রছ' 
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করা এনং সেগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করিয়া মাজান এবং উহার উপব 
নিজস্ব মন্তব্য রাখা | ছোটখাট বিঘষে তীহারা বিচাববৃদ্ধি অনুযায়ী 

সিদ্ধান্ত লইতে পারেন, কিন্তু গুকত্বপূর্ণ বিঘয়ে তাহাবা নিজেদেব মন্তব্যপহ 
উদ্ধতন কতৃপক্ষেব নিকট কাগজপত্র সরবরাহ কবেন এবং সিদ্ধান্তের 
দাযিত্ব তাহাদেব উপবই ছাড়িযা দেন । এই শ্রেণীর কর্মচারীদের সংখ্যা 
সাধাবণতঃ সত্তর হাছ্ছারেব কিছু অধিক হয়। ইহাদেন মধ্য হইতে 
কিছুসংখ্যক কন্ী যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রথম শেণীতে উন্নীত হইয়। 

থাকেন | 

(3) করণিক শ্রেণী (0001109] (01955 ) : 

এই' শ্রেণীন কশ্মচারীবা দপ্তরেব গতানুগতিক (7০90০ ) দৈনন্দিন 
কাজগুলি কবিরা থাকেন যেখানে নিজস্ব বিচাঝবিনেচনার বিশেষ অবকাশ 

থাকে ন, যেমন শথখিপত্র সাজাইয়। রাখা বা খু'জিয়া বাহির করা, 

বাধা নিযম অনুযায়ী হিসাব প্রস্তত কর! বা কাহাবও প্রাপ্য নিয় করা, 
উর্ধতন কর্ভৃপক্ষের নিদেশ অনুযায়ী কোন বিঘয়সংক্রান্ত নথিপত্র হইতে 
সাবাংশ চুম্বক কবা বা অনুলিপি কনা, চিঠিপত্র যখাস্থানে প্রেরণেব ব্যবস্থা কর 

ইত্যাদি । ইহাদেব মধ্যে আব একটি সাহায্যবারী শ্রেণী থাকে যাহারা 
প্রবানতঃ যাপ্ত্রিক কান্যসমূহ করিমা থাকেন, যেমন টাইপরাইটার, ডুপ্রিকেটিং 

মেসিন ও অন্য নানাবিষ যন্ত্রেনে কাজ কবিয়া থাকেন । ভাল কাজ 

কবিলে ইভাবা উদ্ধতন স্তবে উন্নীত হন । , 

এই দই শ্রেশীৰ কন্মীর সংখ্যা সব্বাধিক, প্রার দেড় লক্ষের মত । 

ইহাদেব কোন বিঘযষে সিদ্ধান্ত লইতে হয না, শুধু শির্দেশমত কাজ 

কবিয়াই ইহারা ক্ষান্ত | 

(৫4) অর্ববনিন্ন 0ণীর কর্থাচারী (1৬189500807581 ০6০. ; 
আমাদেব দেশে বর্তমানে ধাহাদেব চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বলা হয় 

তাহারহি এই শ্রেণীতে আছেন। যেমন পি'ওন, বেয়ারাব, বার্তাবহ, 
দারোয়ান, দপ্ডরি, লিফট্মণান, ঝাড়,দার ইত্যাদি । ইছাদেব কাজে বিশেষ 

বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না । সুতরাং ইহাদের চাকরীতে প্রবেশের জন্য 

কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই | 
উপরোল্ত চারিশ্রেণীৰ কন্মচারী ছাড়া বর্তমান যুগে প্রশাসনে আরও 

এক' শ্রেণীর কন্মীর বিশেষ প্রয়োজন | সেটি হইল বৃত্তিমূলক বিশেষজ্ঞ ও 
প্রযুক্তিবিদ্যাবিদ্ এেণী | পৃবর্ববণিত চারি শ্রেণীর মাধাবণ প্রশাসনের কন্দীদের 
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বিভিন স্তরে ইহাদের সাহায্য অপরিছার হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে 

আছেন 'আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি ও ডাক্তার, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানগবেঘক, 

পরমাণুবিজ্ঞানী ইত্যাদি | কোন মন্ত্রী দগ্ডবেব কর্মচারীদের সহযোগিতায় 

একটি নীতি নিদ্ধারণ করিলেন | উহ কাধ্যকরী করিতে অনেক সময়ই 

নৃতন আইনের প্রযোজন হয় ব৷ বর্তমান আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। 
দপ্তরের প্রধান সচিব আইনের বিঘয়বস্তবব প্রস্তাব দিতে পারেন, কিন্তু 

পালামেণ্টে দাখিল কবিবার জন্য খসড়া প্রণয়নের জন্য আইনজ্ঞেব প্রয়োজন । 

অনুরূপভাবে পৃত্তদপ্তরে ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতিদের সাহায্য দরকার, স্বাস্থ্য দপ্ুরে 
ডাক্তারদের সাহায্য প্রয়োজন | প্রতিরক্ষা, কৃষি প্রভৃতি দপ্তরে বিতিনন 
বিভাগেব বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান গবেষকদের সাহায্য আবশ্যক । এইসব 

বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের জন্য কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই | 
প্রয়োজনমত বিজ্ঞাপন দেওযা হয় এবং পদপ্রার্থীদেব যোগ্যতা যাচাই 

করিবার জন্য সাক্ষাৎকার মাধ্যমে নিয়োগ হইয়া থাকে । 
প্রথম তিনশ্রেণীৰ কন্মচাবীদের নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার 

মাধ্যমে হইয়। থাকে বলা হইযাছে | এই পবীক্ষার কিন্ত বিশেঘত্ব 

এই যে যে কাধ্যে নিয়োগের জন্য এই পবীক্ষা লুওব! হয় সেই 

কাধ্যে যেসব জিনিধ জানা প্রয়োজন তাহার সহিত পরীক্ষার কোন 

মিল নাই | পরীক্ষা্টি পদপ্রার্থীদের সাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও 
কন্মনিষ্ভানই পরিমাপ করিবার জন্য পরিকলিত । ইহা” অন্তনিহিত 

ভাবটি হইল এই যেযে ব্যক্তি এইসব গুণের অধিকাবী সে যে কোন 

কাধ্যে সাফল্যলাভ কবিতে পাবে । কাজেব জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের 

প্রযোজন সে কাজ কবিতে কবিতেই তাহা অনায়াসে আয়ত্ত কবিতে পাবিবে | 

কাম্যের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন সেটা তেমন বড় বথা 

নয় | আর একটি বিশেধত্ব হইল যে এই পরীক্ষা পবিচালন৷ কবাঁর জন্য 
একটি বাজনীতি নিরপেক্ষ সম্পণ স্বাধীন সংস্থা আছে ব্রিটেনে যাহার নাম 

সিভিল স'ভিস কমিশন । এই কমিশনের সদস্যগণ সকলপ্রকার রাজনৈতিক' 

প্রভাবমুক্ত। স্থৃতরাং তাঁহারা সম্পূণ নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতার 
যথাযথ মৃস্যায়ন করিতে সমথ হন | 

ব্রিটিশ সিভিল সাভিসের আচরণ বিধি : 
গত শতকে ব্রিটিশ সিভিল সাভিসকে উমেদারি প্রথার কৃফল হইতে মুক্ত 

করিয়া যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করায় উহার একটি নৃতন অধ্যায় 
সুচিত হয় । এই সময়ে সিভিল সাভিসের যে আচরণবিধির এতিহ্য গড়িয়া! 
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উঠিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই আচবণবিধি মূলতঃ কতকটা 
পালামেণ্টের আইনে এবং কতকটা সরকার ও সরকারী দপ্তরের নির্দেশ, 
উপদেশ এবং নিয়মকানুন দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত হইলেও বর্তমানে উহ! ডাক্তার 
বা ব্যবহারজীবীদের বৃত্তিগত আঁচরণবিধিষ্ মতই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত 
নৈতিক আচরণে পরিণত হইয়াছে । ইহার জন্য বাহিবের কোন চাপের 

দরকাব হয না। এই বিধি লজ্ঘন করিলে লজ্ঘনকারী জনসাধাবণের এবং 

সহকম্মীদের চক্ষে এতই হেয় হন যে কোন সরকারী কন্মচারীই সাধারণতঃ 

তাহ। কবিতে সাহস করেন না । এই কারণে ব্রিটিশ সিভিল সাভিস অন্য 

দেশেব অনুকরণযোগ্য আদশ হইয়। দাঁড়াইয়াছে | ব্টিশ সিভিল সাভিসের 

নিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক দুনীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্তির 
এতিহয প্রায় প্রবাদবাকো পবিণত হইশাছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে বিশেষ 

কবিয়া এই কাবণে যে সকল নাজনৈতিক দলই সিভিল সাভিসেব এই 

এতিহ্যের গুরুত্ব স্বীকার করিযা লুইযাছে এবং কি শাসকদলু বা কি 

 বিরোবীদল কেহই ইহাদিগকে দলীয় বাজনীতির আবর্তের মধ্যে আনিতে 
চায় না। এই কারণেই সিভিলু সাভিসের পক্ষে অনায়াসে বিপরীত 

রাজনৈতিক দলেব সরকাবেব প্রতি মান আনুগত্য দেখান সম্ভব হয়। 
1945 সালে যখন শ্রমিকদল বিপুল সংখ্যাগবিষ্ঠতা লইয়া শাসন ক্ষমতায় 

অধিষ্ঠিত হয মতাদরশেব দিক হইতে তাহাদের আগেব বক্ষণশীল সবকারের 

সহিত এতই বৈধম্য ছিল যে আশঙ্কা হইযাছিল .মিভিল সাভিস নূতন 

সরকারেব এতটা ভিন্ন নীতিব সঙ্গে নিজেদেব খাপ খাওযাইয়া৷ লইতে 

পাবিবে কি না। বিশেষ কবিয়া সিভিল সাভিসেব শীর্বস্থিত শ্রেণী যে 
সামাজিক স্তবভুক্ত তাহাদের শ্রমিকদলেব প্রধান প্রধান শিল্পগুলি জাতীয়করণ 

কাধ্যক্রমের প্রতি সহানুভূতি থাকা সন্তব ছিল না। কিন্তু ততসত্বেও দেখা 

গিয়াছে থে তাহাদের আন্তবিক সহানুভূতি না থাকিলেও কর্তব্যভ্গানে 
তাহাবা শ্রমিকদলেব এই নীতি রূপায়ণে কোনরূপ অবহেলা করেন নাই 

ইহাই হইল বিটিশ পিভিব পাভিসেব বিশেঘ কৃতিত্ব যাহার কারণে 

মন্ত্রিসভার পালা বদলের পবও ইহাদেব পনিবর্তনের প্রযোজন অনুভূতি 
হয় না। ফছে প্রশাসনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে এবং জাতি 

প্রশাসকমণ্ডলীর স্্দীর্ঘ অভিজ্ঞতার স্মবিধা ভোগ করে । 

অন্ত্রিমগুলী ও সিভিল সাভিসের মধ্যে পার্থক্য ও গিচাগাডি সম্পর্ক 
নির্ণয় £ 

এখন আমরা ব্রিটিশ প্রশাসন যন্ত্রে দুইটি প্রধান অঙ্গের মধ্যে 
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পার্ক্য ও পাবস্পবিক সম্পক নির্ধ করিতে চেষ্টা করিব । একটি,অঙ্গ 
হইল মন্ত্রীমগ্ুলী যাহা সর্বসাকূলো অংখ্যায় দুইশতেন মত যাঁহাব। 
প্রশাসনযন্ত্রেব চালকশক্তি (10059 0০%/০) জোগান এবং দিক 

নির্দেশে কবেন। অপব অঙ্গাটি হইল বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত বিবাট 
কন্মীবাহিশী যাহা অমগ্রভাবে সিভিল সাভিস বলিয়া অভিহিত | ইহা 
বর্তমানে সংখ্যায় প্রা এক লক্ষেব কাছাকাছি, কিন্ত বার্ট্রেব বর্খাপনিধি 
ক্রমাগত সমপ্রসাবণের ফলে ইছা ক্রমবদ্ধমান | ইহাব একটি বৃহৎ 
অংশ লগ্ডণেন ভোমষাইটি হল পল্লীতে কেন্দ্রীভূত এবং অপব অংশ দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইযা খাকিবা মবকাবেব জনপেবামলক কর্মকা % 
নাগরিকদের দৃযারে দুযারে পৌছাইযা দেয় এবং এইভাবে নৈব্যক্তিক 
সবকাবকে মূর্ত কনিতে সাহাব্য কবে । 

প্রশাসনেব উনিখিত দইটি অঙ্গেব মধ্যে পার্থক্য এইভাবে চিহ্নিত 
করা হয,_একটি হইল্র বাজনৈতিক, অপবাটি অরাজনৈতিক : একটি 

অস্থাধী, অপবটি স্থামী, একাটি অবিশেঘজ্ঞ প্রশাশক, অপবটি বিশেঘজ্ঞ : 

একটি অপেশাদাৰ, অপনাটি পেশাদাব, একটি নিদেশ্দানকাবী, অপনটি 
নির্দেশপালনকাবী | মন্ত্রীবা প্রশাসনে প্রবেশ কবেন বাজনীতিবউ মাধ্যমে, 

নির্বাচনে যে বাভনৈতিক দলেব মতীাদর্ণ নিবর্বাচকমগ্ুলীৰ অনুমোদন 

লাভি কবে, খশই দলই “নবকান' গঠন কবে এবং মন্ত্রীমগুলীকেই 
তদানীন্তন “সবকাবঠ (009৬০112160 ) বলিষা উদ্েখ কলা হয় । 

সংসদীয় শাসনব্যবস্থাৰ বীতি অনুযামী ইহাদের পালামেণ্টেন সদস্য হাওয়া 

বাধাতাযনক। একদিকে তীহাব। পার্লামেণ্টের নিকট দাধিত্বশীল অর্থাৎ 
যতদিন পালামেনেব আস্বাভীজন থাকেন ভতদিনই শাসনন্ম মতা অধিঠিত 

থাকেন, আবাব অন্যদিকে তীহারা পাঙলামেণ্টকে নেতৃহ দিথা থাকেন এবং 
পালামেন্টেও কাধ্যকলাপ নিখন্্রিত কলিবা খাকেন। স্থারী কন্মুচাকীবা 
বা “গিতিন সাভিস'_ যাহাদের পপ্রণাধন' (48010101508192 )  বলিবা 

অভিহিত ফবা হব, আর্পেই বলা হইযাছে, নিজেদেন বাজনী ভিন আওতা 

হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বাখেন | তাহাবা পালামেণ্টেন সদস্য হইছে পাবেন না, 
শুধু ভোটদান ছাড়া কোনরূপ ক্রি বাঁজনীতিতে অংশগ্রহণ কবিতে 
পাবেন না, যেমন কোন নিব্বাচন প্রার্থী জন্য ভোট ভিক্ষা কবিতে পাবেন 

না ব৷ প্রকাশ্যভাবে সভায় বভ্তা করিয়া বা লিখিতভাবে সমন 

জংনাইতে পারেন না বা নিব্বাচশী এজেণ্ট হইতে পারেন মা, ব। 

কোন পত্রপত্রিকা নিজেদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করিতে, পারেন 
না। কতকটা এই পার্থক্যের কারণেই তাহাদের মধ্যে অস্থায়িত্ব ও. 



শাসন বিভাগ 12? 

স্থায়িত্বের পার্থক্য উদ্ভূত হয় । যেহেতু রাজনীতির ধারা সব্বদাই পরিবস্তন- 

শীল, মন্ত্রীমগুলীর স্থায়িত্ব সকল সময়ই অনিশ্চিত | 
রাজনীতি হইতে যুক্ত থাকাতেই পিভিল সাভিস স্থায়ী হইতে পারে । 

সংসদীয় ব্যবস্থা মন্ত্রীদেব কাধ্যকল অনিশ্চিত বলিয়াই প্রশাসনের 

ধারাবাহিকত৷ রক্ষার জন্যই স্থায়ী কন্মচাবীদের প্রয়োজন হয়। সেজন্যই 

তাহাদের চাকরির স্থাবিত্ব একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে । 

আইনত: তাঁহাদের বরখাস্ত কবিতে কোন বাধা না থাকিলেও বিশেঘ 

কোন দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত না হইলে অবসর গ্রহণের পৃথ্বে তাহাদের 
চাকুরি হইতে অপসাবণ করা হয় না। 

দুই শ্রেণীব পার্থক্যের গুণ সম্বন্ধে লাউএল (1-0%/০]] ) বলিযাছেন,_- 
“একদিকে যুরোপের অধিকাংশ দেশে যে আমলাতম্বের ( 08168057805 ) 
প্রভাব বিদ্যমান তাহা হইতে, অপবদিকে যুক্তবার্টে বিদ্যমান জবকার 

বদলের সঙ্গে সরকারী কর্মচারী বদলেন নীতি ( 9799115 85510100 ) হইতে 
ইংবাড্র জাতি রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সরকারী কন্মচাবীদের এই 
সুস্পষ্ট পার্থক্যেব কল্যাণে মুক্তি পাইয়াছে |?" 

দুই বিভাগের মধ্যে আর একটি পাথক্য- অস্থায়িত্ব ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 
পৃব্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে । 

তৃতীয় পার্ধক্য-_অবিশেষজ্ঞ (82191601 ) ও বিশেষজ্ঞ (০0911) 

সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। আমরা পৃব্বেই দেখিযা্ছি মন্ত্রীরা এবং 

স্থায়ী কন্মচারীবা কিভাবে স্ব স্ব পদে অধিষিত হন | তাহা হইতেই এই 

পার্ক্যেব কারণ বোঝা যায | রাজনৈতিক নেতারাই যখন তীহাদের 

দল নিব্বাচনে জয়লাভ করে তখন সরকার বা মন্তরিষগুলী গঠন করেন । 
দলেব নায়ক হন প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য নেতাদেন প্রধানমন্ত্রীই বিভিন্ন 

দপ্তবে মন্ত্রীত্বে নিযুভ্ত কবেন | মন্ত্রী নিব্বাচনে প্রবানমন্ত্রী যাহা কিছুই 
বিবেচনা করুন তাহাব মধ্যে মন্ত্রীব সংশিষ্ট দপ্তরেব কাব্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 

থাকে না| কোন মন্ত্রীবই কোন দপ্তবের কাধ্য সথ্ন্ধে অভিজ্ঞতা থাকার 

কথা নয়, কেননা তাঁহাবা মন্ত্রীত্ব লাভ কবেন রাজনীতিতে সফলতার জন্য, 

প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার জন্য নয় | তাছাড়া জজ্ড কর্ণওয়াল লিউইস 

( 09016 00170%211 1,619 ) মন্ত্রীর কাধ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সেটা 

খুবই সত্য । তিনি বলিয়াছেন,.“নিজ দপ্তর চালানটা মন্ত্রীব কাষ্য নয়, 
তাহার কাধ্য হইল এইটি দেখা যে তাহার দপ্তর সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে ।” 
তিনি যদি আগ্রহের আতিশয্যে দপ্তরের খুঁটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিতে যান বিশৃঙ্খলা শ্সষ্টির সমূহ সম্ভাবনা "এবং তিনি ব্যথ হইতে বাধ্য । 
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তাহার কাধ্য হইল প্রশাসনযন্ত্রকে জনমতের ইচ্ছার উপর প্রতিঠিত করা। 
মন্ত্রিসভার সহিত একযোগে জনমতের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রশাসনের 
নীতিসমূহ নিদ্ধারণ করা, এই ব্যাপারেও তাহাদের সিভিল সাভিসের 
সাহায্য লইতে হয়। নীতি নিদ্ধাবিত হইবার পর তাহা কার্ষেট পরিণত 
করার দাযিত্ব প্রধানত: সিভিল সাভিসেব উপবই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়| 
কেননা সেজন্য যেখু'টিনাটি সম্বন্ধে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন 
তাহা তাহাদেরই আছে, মন্ত্রীদের থাকে না। কোন বিশেঘজ্ডেব মন্ত্রী 
হওযা বাঞ্চনীয়ও নয। মন্ত্রীর নিজের দপ্তর সম্বন্ধে একটা নিলিপ্ত ভাব 
লওয়া প্রয়োজন, তাহাকে নিজেব দণ্ডবকে সামগ্রিক প্রশাসনের অঙ্গ হিসাবে 
দেখিতে হইবে। নিজেব দপ্তবেব প্রয়োজনকে অতিবিভ্তঃ গুরুত্ব দিলে 
চলিবে না । কেন না মন্ত্রী হইলেন সমগ্রজাতির স্বার্থের প্রতিভ্। সুতরাং 
তাহাকে তাহার দপ্তরকে সারা দেশেব স্বার্থের বাহন করিতে হইবে । 
মন্ত্রী যদি এ দপ্তবের কাব্য সম্বন্ধে বিশেঘভ্ত হন তীহার পক্ষে এই 
সামগ্রিক ও নিলিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ কবা সম্ভব হইবে না, €কননা 
বিশেষজ্ঞের স্বভাবই হইল নিজের বিষয় বা ক্ষেত্রকে অতিরিত্ত বড় 
করিয়া দেখা | 

তাছাডা দুইজন বিশেষজ্ঞ কদাচিৎ কোন বিঘযে একমত হইতে 
পারেন | €সজন্য মন্ত্রীও বিশেঘভ্ত হইলে তাহাব সহিত -কীনস্থ বিশেষজ্ঞ 
কঙ্্চারীদের সহিত প্রতিনিয়ত বিরোধেব সম্ভাবনা এবং ফলে প্রশাপনের 
কাধ্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হইবে। অবিশেঘজ্ঞ মন্ত্রী ও বিশেঘজ্ঞ স্থারী কর্মচারীদের 
সহাবস্থানই প্রশাসনিক সাফল্যের দিক হইতে ইপ্সিত | অবিশেঘন্ত মন্ত্রী 
শুধু যে বিভিন্ন দপ্তরেব মব্যে যোগমৃত্র স্বাপন করেন তাহা নয়, 
কমন্মভাব সঙ্গেও দপ্তবের যোগসূত্রে কাজ করেন | বলা হইয়াছে, 
মন্ত্রী গণতন্ব ও আমলাতন্ত্েব মধ্যে সংঘর্ধবোধকের (90০1: ০03০:১০: ) 
কাজ কবিষা থাকেন । নিব্বাচিত জনপ্রতিণিধি হিসাবে মন্ত্রী জনগণের 
ইচ্ছা, চিন্তাভাবনা, আশা আকাঙ্ষা, তাঁহাবা কি চান প্রশাসনের কর্মচারীদের 
কাছে পোছাইযা দেন, জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় 
ইহাদের তাহা জানিবাব স্থুযোর্গ কম । মন্ত্রীর নির্দেশনা ব্যতীত প্রশাসন 
আমলাতী,গ্রক হইযা ওঠে অথাৎ প্রশাসন চলে জনমতের প্রতি উদাসীনভাবে, 
শুক নিয়মকানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া এবং দীর্ঘসূত্রতা দো. দুষ্ট 
হইয়া | নরীই প্রশাসনকে এইসব ক্রটি হইতে রক্ষা করেন। আবার 
পার্লামেণ্টে বা বাহিরে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অন্যায় আক্রমণ হইতে প্রশাসনকে 
মন্ত্রীই রক্ষা করিয়া থাকেন, যেহেতু চাকরির নিয়মে তীহাদের বিরূপ 
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সমালোচনাব উত্তর দিয়া আত্মপক্ষ সমন করিবার সুযোগ তাহাদের 

থাকে না। এজন্য পার্লামেন্টে কোন স্থায়ী কশ্মচারীকে ব)ক্তিগত তাবে 

আক্রমণ করা বীতি বিরুদ্ধ। অন্যায় সমালোচনাব উত্তব মন্ত্রীই দিয়া 

থাকেন এবং কোন ভুলক্রাটব সম্পৃূণ দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন, যদিও 
ভুল সিদ্ধান্ত শ্বাধী কন্মচাবীব পরামশক্রমেই লইযা খকেন । আবার 
কোন সিদ্ধান্ত প্রশংসাযোগ্য হইলে প্রশংসা মস্ত্বীই পান, পবামরশশদাতা কন্মচারী 
নেপথ্যেই থাকেন । 

মন্ত্রী এবং সিভিল সাভিপেন মধ্যে আর একটি প্রায় একই রকমের 

পার্থক্য লক্ষণীয। ব্রিটিশ প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য হইল বে দপ্তবের প্রধান 

হন একজন আপেশাদাব ব্যক্তি (185 1080 ), কিন্তু অবীনস্থ কর্ম্চারীবা 
পেশাদার (79195910150] ) এবং দপ্তবেব কাধ্যে অভিজ্ঞ , দপ্তরেব কাজে 

বছদিন লিপ খাকিযা 'এই -ভিজ্ঞতা অভ্ঞীন কবেন । এই দুই পক্ষের 

সময়েই দপ্রবেব কার্য জুষ্ঠুভাবে চলে । বিদেশীদেব কাছে এটা 

বিজ্মযেব ব্যাপাৰ যে একজন অনভিজ্ঞ, অপেশাদাব প্রধান কিবপে এই 

সমন্ত পেশাদাৰ অভিজ্ঞ কম্মচাবীদের উপব কন্তৃত্ব খাটান। সিডনি লে 
(3101069 1.0) এই অবস্থাব কৌতুকপ্রদ দিকটা তাহার নিম়লিখিত 
উক্তিতে স্ুুস্প£ কবিযাছেন 2-- 

“অর্থদপ্তবে একটা দ্বিতীষ শ্রেণীর কেবাণীগিনি পাইতে হইলে একটি 
বুবককে পাটিগণিতেব পরীম্ঘণফ উত্তীণ হইতে হয । কিন্তু দপ্তবেব প্রধান 
অর্থমন্ত্রী হযতো এমন একছন প্রৌঢ় ব্যক্তি ধিনি বাল্যকালে যদিও কিছু 
গণিত শিখিবা থাকেন তাহাও এতদিন পবে ভুলিয়া গিয়াছেন |” 
(44 ১০810 00850 0255 010 65910111210] 171 2711107091010 ০001 

17০ 080 11010 2 5900170 ০1055 01611551119 111 (110 [19251116 * 

ট01 1170 07911091101 01 [100 13501769001 1725 00 2 1010012 2620 

1121) 06 (170 ৮৮011 ড1)0 1195 (95)01017) ৮7110. 11000 176 ০৬০ 

19911790 9৮০ 197019$).) 1 অহরহই একপ হস যে একজন দর্শনের 

অধ্যাপক প্রতিবক্ষা দণ্পুনেব ভালপ্রাপ্ত মন্ী নিযুক্ত হন, একজন লন্ধপ্রতি 

আইনজীবী শিক্ষামন্ত্রী হন, না একজন চিত্রশিল্পী পনবাই্ী দপ্তরের মন্ত্রী 
হইয] বসেন । 

কিন্ত মন্ত্রী এবং স্থাবী কর্ম্চাবীদেব প্রকৃতি ভূমিকা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধাবণা 

থাকিলে ইহাতে বিস্মযেব কাৰণ নাই । আগেই বলা হইগাছে যে 

মন্ত্রীকে দপ্তরেব কাজ চালাইতে হব না, সেট। সিভিল সানিসের কাজ । 

মন্ত্রীর কাজ হইল দপ্তরের সাম'গ্রক তত্বাবধান এবং ক্যাবিনেটের সাহচর্ষে 
9 
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নীতি নিদ্ধারণ । সুতরাং তাহার দপ্তরের কাজে পেশাগত জ্ঞান থাকার 
প্রয়োজন হয ন। ববং না থাকাই বাঞ্চনীয় আগেই একথা বল! হইয়াছে | 

ক্টিশ শাসনবাবস্থাব বৈশিষ্ট্যই হইল যে হাকিম হন একজন মাধারণ 

তদ্ধলেক এবং তাছাৰ পেশকার আইনবিদ্ ; দপ্তরেব প্রধান যিনি সমূহ 
দায়িত্ব গ্রহণ কবেন এবং সাফল্যের কৃতিত্ব লাভ করেন তিনি দপ্তরের 
কাজের নিশে জ্ঞানের অধিকারী নন এরং তাঁহার অধীনস্থ কন্মচারী 

নেপখ্যে থাকিয়া প্রযোজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান সরববাহ করিয়া দপ্তরের 

প্রধানকে ঠিক পখে চালান । এই' বেশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় সবকার হইতে 

াঞ্চনিক প্রশাসন পবন্ত সব্বত্রই লক্ষ করা যায়। প্রশাসনের এই দুই' 
বিপবীত অংশে সমন্ৃষ ব্রিটেনে প্রশাসনের উৎকধ ও সাবলীলতা বদ্ধিই 
করিয়াছে এবং অনেকেই ইহাকে আদশ ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়া 
একে । আমাদেব দেশেও এই কূপ ব্যবস্থাই প্রবন্তিত হইয়াছে । একদিকে 

ইহ! দেশকে আমলাতন্ত্রেব দোঘসমূহ হইতে মুক্ত রাখিয়াছে, অপরদিকে 
সবকার পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারী কন্দচারী পবিবর্তন প্রথার (50)]5 

33661 ) ক্রটি হইতে মুক্ত করিয়াছে | 

জিভিঙ্গ সাভিসের বিরুদ্ধে আমলাতান্ত্রিকতা ও নয়! স্বৈরাচারের 
অভিযোগ : 

বিটিশ মিভিন সাভিসের উতৎকধ সম্বন্ধে উপবে যাহ! বল হইল তা 

সক্বেও উহ্বাৰ বিরুদ্ধে অনেকে অভিযোগ কবিয়াছেন আমলাতান্ত্রিক দোষে 

দুষ্ট বলিবা । অবাপক রামসে মুর বলিয়াছেন,--“ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রীর দায়িত্বের 
অন্তনালে আমলাতাপ্বিকতা বিরাজ করে 1? (48015200205 ) 11) 
78176191)0 ) (1111 95 01806 (115 01090 06 07101569119 

16319011311)11165 )1 

মধ্যাপক ল্যাঙ্কষিব ভাঘায় - *1741118177017 15 2000] 1] 01761071705 

01701115101 2110 1৮11101560 15 2 (501 01 1119 1061009 01 €70101919,1 

সর্থাথ “পার্লামেন্ট মন্ত্রীব হাতের যন্ মাব্র। আবার মন্ত্রী গরক'বী 

কন্মগাবীদের হাতের যন্ত্র |"? 

উপবেব বভ্ব্যগুলিব সত্যতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, কেননা এগুলি 
সত্য হইলে ব্রিটিশ সবকাবের গণতান্ত্রিক প্রকৃতিই নস্যাৎ হইযা যাঁয়। 
পৃত্বে মন্ত্রী 'ও সিভিল সাভিসেব মধ্যে পারম্পনিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যে 

বিশেঘণ করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহ প্রতীয়মান হইবে যে গণতন্ত্রে 

সরকারী নীতি স্থির করিবার জন্য অভিজ্ঞ সরকারী কশ্চারীদ্র সাহায্যের 
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উপব মন্ত্রীদের একাম্ত নিতর করিতে হয় কেননা বর্তমান অগত্তে কি 

প্রশাসনের ব্যাপারে, কি আাইন প্রণয়নেব ক্ষেত্রে, কি অথসংক্রাস্ত বিষয়ে 

মন্ত্রী যিনি হন তিনি যূলতঃ রাজনৈতিক নেতা৷ এবং তার কাছে এইসব বিষয়ে 
প্রযোজনীয বিশেষ ভান, অভিজ্ঞতা আশা করা যায় না। এছাড়া সংসদীয় 

গণতন্ত্রে মন্ত্রী গাজ আছেন কাল নাই।, এই অবস্থায় প্রশাসনের 

ধাবাবাহিকতা রক্ষাৰ জন্য স্থাধী কন্মচাবীদেব একান্ত প্রযোজন। একজন 

মন্ত্রী একসময় সিভিল সাভিমের উদ্দেশ্যে বলিযাছেন, “আমাব ধারণা 
আমাদের ছাড়াই আপনাদের কাজ চলিতে পাবে, কিন্তু আপনাদের ছাড়া 

আমাদের আদৌ চলে না।” এই উত্ভিতে যথেষ্ট সত্য আছে। প্রশাসনের 

ক্ষেত্রে আমরা দেখিযাছি যে কোন বিষযে মূল নীতিগুলি নির্ধারণ করিবার 
জন্য মন্ত্রীদের অনেক কিছু তর্চ্যের প্রয়োজন হয, সেগুলি সিভিল সাভিসকেই 
নথিপত্র দেখিযা সববরাহ কবিতে হয়, সরবরাহ কবিবাব সময় উহাদের 

পরিপ্রেক্ষিতে কিরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত মগ্্রীকে সে খম্পর্ক কন্মচারীরাও 

নিজেদেব মতামত ও পরামর্শও ণিয়া থাকেন এবং মন্ত্রীদেব মতের অন্তাব্য 

কৃফল সম্বন্ধে অনেক সময় সতর্ক কবিয়া দেন | অবশ্য চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
মন্ত্রীরাই গ্রহণ কবেন। পার্লামেণ্টে প্রশ্োর্তবের সময তখ্য সম্বলিত উত্তব 

প্রণয়ন করিযা দেন মন্ত্রীদেব জন্য গিভিল সাভিসেব কর্শ্চাবীবৃন্দ । যথাযথ 
উত্তর না হইলে অনেক জঅময় মন্ত্রীকে নাজেহাল হইতে হয । আবার 

এই সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন তাহা রূপায়নের জন্য যা বিছু কবণীয 
তাহা সিভিল সাভিসকেই সব্বপ্রযত্বে কবিতে হয । অনেক সময় এজন্য 

নতন আইনের বা বর্তমান আইনের পরিবর্তন প্রযোজন হব । মে প্রস্তাব 
সিভিল সাভিমের নিকট হইতেই আসে এবং মন্ত্রিসভা তাহা অনুমোদন 
করিলে খসডা আইন ফিভিল সাভিসকেই রচনা করিতে হয়| মন্ত্রী যখন 

খসড়া বিল পার্লামেণ্টে বিভিন্ন পর্ধাষে পবিচালনা কনেন আলোচনা 

উন্তন দিনান জন্য মন্ত্রীকে সিভিল সাভিসেব সাহায্য লইতে হয | আবার 

পালামেন্টে যে মব আাইন পাশ হয সেগুলি বাধ্যকশী বুনাব ভারও 

সিভিল সাভিসের | 

নার্রের কক্মৃত্পবতা। বিশেঘতঃ সামাজিক '3 অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
বর্তমান যুগে -বই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কল্যাণধন্্রী বার্টেব আদরশগ্রহণই 
তাহাব কারণ | পবকারের এইসব কর্ধুসুচী রূপায়িত কণিতে হয় মিভিল 
সাতিসকেই এবং আইনের মাধ্যমে | প্রযোজনীয় আইনের খসড়া তাহারাই 

প্রস্তত করিয। দেন। মন্থীরা সেগুলি পালামেণ্টে পাশ করান। কিন্তু পার্লা- 
মেণেঁৰ কতকটা স্মযধাভাবের জন্য কতকট। অজ্ঞতার জন্য আইনগুলি পাশ 
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হয় মোটামুটি সাধারণ ভাঘায়, খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়া । আইন কাব্যে 
পরিণত করিতে খ'টিনাটি নিয়মকানুন করিবার ক্ষমতা পালামেন্ট এঁ আইনেই 

সংশিষ্ট প্রশাসন বিভাগের উপর ন্যস্ত করে| প্রশাসনের এই অপিত 
ক্ষমতাবলে নিষমকানূন করাকেই বলা হয় 9168954 16515181100 | 

এইসব নিযমকানুন যতক্ষণ পধাস্ত পার্লামেণ্ট প্রদত্ত ক্ষমতার সীম অতিক্রম 
না কবে আইনের মধাদাই লাভ করে। বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বৃদ্ধির 
ফলে এই' জাতীয নিযমকানুনের পবিমাণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
ফলে গিভিল সাভিসেব আইনসংক্রান্ত ক্ষমতাও অত্যন্ত ব্যাপক 
হইক্সা দ্রাড়াইয়াছে। শুধু তীহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রে সীমিতভাবে 
বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতাও বিভাগীয কর্্চাবীদেৰ উপর ন্যস্ত হুইয়াছে । 
যেমন আয়কর বা শুল্ক আদরের লেত্রে ধাধ কব বা শুলক নিয়ম- 

মাফিক হইয়াছে কিনা প্রাথমিক পধাষে বিচাবেন ভাব উদ্ধতন কন্মচারীদের 
উপবই ন্যস্ত হয, অবশ্য তীহাদেব বাষে আন্থষ্ট না হইলে সাধাবণ 

বিচারালযে আপীলেব সুবোগ থাকে | প্রশাসনে এই দুই ম্মেত্রে- আইন 
রচনা ও বিচাবকাধ্য_ কর্তৃত্ব বিস্তাবে অনেকেই আতঙ্কিত বোধ করিযাছেন 
এবং ইহাকে আমলাতন্তব্ের অনধিকার প্রবেশ বলিয়া গণ্য করিযাছেন 1% 

কিছুদিন পৃক্বে লর্ড হিউয়াটেব ( 16৬87) 006 16৮ 150911500 

বা “ন্যা স্বৈবতত্ত্র” নামে বিখ্যাত গ্রন্থে এই ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি আকধণ 
কবিলে বিপুল চাঞ্চল্যেব স্ষ্টি হয। কিন্ত এই মত বা দৃষ্টিভঙ্গিতে 
কিছুট। সত্য থাকিলেও ইহাকে অতিরঞ্জিত বলা যায। ইহা সত্য যে 
বাষ্ট্রেক কন্মতৎপবতা৷ অতিমাত্রায় বৃদ্ধিব ফলে এবং তাহাব সম্পাদনে বিশেষ 
জ্ঞীনেব প্রয়োজন হওয়াষ মন্ত্রী ও পার্লামেন্টের সাধাবণ সদসযদের 
সমযাভাব ও এঁবপ ভ্ঞানেৰ অতাবেব দরুণ স্থাযী কশ্মচাবীদের ভূমিকা অতিবিক্ত 

প্রাধান্য লাভ কবিযাছে, অনেক সময় তাহাদের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করিতে হয, শ্িস্ত তাহাবও একটা ওমা থাকিষা যাষ | সুদক্ষ মন্ত্রী 

অবীনস্ত কর্খশচাবীদেব ভানসাধাবণ কতটা সহ্য করিবে সে সম্বন্ধে সব্বদা 
অবহিত বাখেন এবং তাহারা যাহাই করুন সেই সবেবই জন্য পালামেণ্টে ও 

জনসমাজের কাছে দায়িত্ব যে তীহাদেরই বহন কবিতে হইবে একথাটাও 

তাহাদের সব সময় স্মরণ করাইয়া দেন। সুতরাং স্থায়ী কর্রচারীরা 

নিজের কর্তৃত্বেব সীমার কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না এবং যেখানে 
স্বায়ী কন্মচাবীরা এইভাবে সব্বদ৷ নিয়গ্ত্রিত, আমলাতন্্র বলিতে য"হা বোঝায় 

স্পা 7 পাপিসপ্প্পাপাপা টা টাটা শি 

* পরে এসম্বন্বে আরও বিশদ আলোচনা করা হুইয়াছে। 
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সেই অর্থে তাঁহাদের আমলাতিন্্র বলা যায় না। বিটেনে মন্ত্রী, পালামেণ্ট 

ও সিতিল সাভিসের পারস্পরিক সম্পর্কের যে এরতিহ্য গড়িয়।৷ উঠিয়াছে তাহা 

আমলাতান্বিকতা অভ্যুদয়ের অনুকূল নয়। প্সিদিকে প্রবণতা দেখ। দিলে 

জনমতের চাপেই তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় । 

টি ররর, 

900069660 1₹68017118 

ডু/ঠ, 1. 10101710859 : £00201060 00৮01701710106,71 (1951), 010. ৬ 

যু, [71001 : পু) 17601 2:00 11906106 01 7100611% 

00%0110110100/) (1954) 010. %4%. 

[০ £৫শু০ 00৬611017161015 01 0326266 12010- 

09817 7১০51615+1, (1956), 017 ৬11]. 

£.101115010 : 00. ০16. 011. 1. 

| বটি, 070 010. 01). 11. 

ঘ.০10 [৩21 : “176 5 09650001919 (1929) 0 খই 

চা. ]. 12510 : 41281118100011127% 00011011006 10 [0101910+ 

(1950), 0. ৬া. 

[0110 & 56815 00. 516, 00. ৬11. 

8156 & 3911161 : 00. 011. 019, 5১৬ & 5৬1. 

হানি টার ডহরেটি 



ষষ্ঠ অধ্যায় 
আইন বিভাগ (৯) পালাজেন্ট 

(1951518101৩ (1) 21119175786 ) 

এখন আমরা খ্রিটিশ শীসনতন্ত্রেয় সবর্বাপেক্ষা গুকব্বপূণণ অংশ অথাৎ 

পালামেণ্ট সম্বন্ধে আলোচনা কবিব। যে কোন দেশের শাসন ব্যবস্থাতেই 

আইন বিভাগে ভূমিকা খুবই গুরুত্বপৃূণ, কেলনা স্ুঘম সমাজন্যবস্থা 
আইন ছাড়া চলিতে পারে না| বিশেঘ করিয়া বিটেনের মত সংশদীয় 

গণতন্বে ইহার গুকত সব্বাধিক। যেহেতু পালামেঘ্টই এই শাসনব্যবস্থার 
মধামণি । পালামেন্টকে ঘিরিয়াই ইহার সকল কল্মতৎপরতা প্রবাহিত | 
যদিও বিটিশ আইন বিভাগকে সংক্ষেপে পালামেন্ট এই আখ্যা দেওয়া 

হয ; ইহা কিন্ত একটি ত্রিমুখী সংস্থা যাহার তিনাট অংশ হইল, রাজা 
বা! রাণী, হাউপ অব্ কমন্স ও হাউন অব ল্ডস। বছ প্রাচীনকালে 
অবশ্য আইন প্রণবনে রাজাবই প্রায় একাধিপত্য ছিল বল! চলে । রাজ্যে 

শগণ/মান্য ব্যক্তিদের মন্ত্রণা লইযা তিনিই শাসনও করিতেন আইনও 
করিতেন ! দীধকালব্যাপী এতিহাসিক বিবর্তনে ফলে আইন বিভাগে 
বর্তমান ত্রিমুখী রূপের আবিতাব হইয়াছে এবং এই সংস্থার মধ্যে আবান 
রাজার ভুমিক] নামমাত্র দাঁড়াইয়াছে | তারপরে লর্ডসতার ভুমিকা এবং 

কমন্সসভার গুকত্ব সব্্বাধিক হুইয়। পীঁড়াইয়াহছে । অনেক সময় পালামেণট 

বলিতে কমন্পসভাকেই বোঝান হয় | 

পার্লামেন্টের এতিহালিক বিবর্তন : 
বর্তমানে পার্লামেন্টের অবস্থান, ভূমিকা ও কাধ্য প্রভৃতি ভালভাবে 

বুঝিতে হইলে ইহার ক্রমিক বিবর্তনের ধারার সহিত আমাদের কিছু 
পরিচয় থাক! প্রয়োজন । আমরা সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিব । 

পালামেণ্টকে অনেক সময় বিক্রপাত্বকভাবে “21107785700 ব৷ 
“কথা বলার জন্য সমাবেশ” বলিযা উল্লেখ করা হইলেও ইহাতে কতকটা 

সত্য নিহিত আছে । নানা জাতীয সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা ও 

বিতর্ক বরাবরই এই সংস্থার একটি বিশেষ দিক । ““পালামেন্ট”' শব্দটির 
ব্যৎপত্তিগত অথও এইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকধণ করে। ইংরাজী 
শব্দটি “01161 19 10506? অর্থাৎ “50521008015 10100, বা “মনের 

কথা বল” হইতে উৎপত্তি । এক সময় মঠে সন্যাসীরা নৈশ ভোজনের 
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পব যে আলোচনায় মিলিত হইতেন তাহাকেও পালামেন্ট বলা হইত । 

শব্দটিব আধুনিক অর্থে প্রয়োগ হয ইংলঢাণ্ডে বাজা প্রজাদেৰ কাছে 
অর্থ সংগ্রহের জন্য গণ্যমান্য প্রজাদের যে সমাবেশ আাহ্বান কবিতেন 

সেই সম্পরকে । স্যাক্সন বাজাদেব আমলেও* “উইটান* বা 'উইটনাগেমট' 
(৮7120, 16608280101 ) নামে সমাবেশ আহত হইত | নশ্ম্যান বাজাদেব 

আমলেই এই সংস্থা একটা স্পষ্টুরূপ গ্রহণ কবে, যদিও তখনও ইহা 

আহকালকাৰ মত নিয়মিততাবে বসিত ন] বা ইহান এত ক্ষমতা ব! 

কর্মতিৎপবতা ছিল না । বিভিন্ন সমযে 01689 0081011? বা “মছাপবিঘদ' 

4008 1২9215+ “বা “বাজার * পবিঘদ' নামে জভিহিত হণ প্রথম দিকে 

কিন্ত বাজ্য পবিচালনা সংকত্রীন্ত নানা ব্যাপাবে আলোচনাই ইহার একমাপ্র 

কাধ্য ছিল। ক্রমে ক্রমে ইছাব কর্খ্বতত্পরতা এবং তাহার সঙ্গে ইহার 

মাংবিবানিক গুকত্বও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । পালামেণ্েৰ এই ক্রমবিবর্তনের 

ধাবাকে মোটামুটিভাবে নিমোক্ত চাবটি যুগে বিভক্ত কবা মাফ । 

1. গঠনোন্মুখ যুগ -মব্যযুণীর পার্লামেন্ট _আবোদন শতক হইতে 
পঞ্চদশ শতক পধাস্ত : 

2. ক্ষমতার জন্য সংগ্রায--টুডৰ ও ্র্যাট বাজাদেব বগ-ঘোড়শ ও 

সপ্তদশ শতক : 

3. ক্ষমতার সংগ্রামে জয় ও তাহাব পৰ আধিপতন বিস্তান- অঙ্লাদশ 

শতক ও উনবিংশ শতকেব প্রথমার্ধ ; | 

4. অবক্ষযেব যুণ-উনবিংশ শতকের দ্বিতীযাদ্ধ হইতে বস্তমান কাল 

পধ্যন্ত | 

পালামেণ্টের উৎপত্তি ও বিকাশেব ব্যাপারে দূইটি প্রধান নীতি লক্ষ 
কবা যায়, এই দুইটিই অতি প্রাচীন। প্রথমটি হইল, অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই রাজারা এই নিয়ম মানিযা লন যে আইন প্রণঘন বা করধাষ 

করা ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাবে তাহারা প্রবীন ও অভিজ্ঞ প্রজাঁদেব 
পরামশ লইবেন, যদিও উহা। গ্রহণ করা বা না কৰা তীহাদেৰ বাধ্যতামূলক 
ছিল না। স্যাক্সন রাজাবা উইটনাঁগেমটু বা প্রাজ্ঞ প্রজাদেব পরামর্শ লইয়া 
রাজ শাসন করিতেন, নন্ম্যান রাজারা “গ্রেট কাউন্সিল'' ব|৷ মহাপবিষঘদেব 

পরামর্শ লইতেন | ইহার কিন্ত প্রজাদের নিব্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন 

না, ইহারা হইতেন রাজার মনোনীত । কিন্তু কিছুদিন পরেই দ্বিতীয 
নীতি্টির আবির্ভাব হয়। এটি হইল প্রতিনিধি নিব্বাচনের নীতি । 

1213 সনে প্রথম এই নীতিব সত্রপাত হইতে দেখ! যায় যখন রাজা জন 
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দারুন অর্থাভাবে ক্রিষ্ট হইয়া প্রতিটি শায়ারেব (9176) শেরিফকে 
(9105010 ) চারজন করিয়া নাইটকে ( 80181) রাজ্য পরিচালুনাসংক্রান্ত 
বিঘয় সমূহ আলোচনার জন্য অক্সফোডে মহাপরিঘদের সভায় পাঠাইতে 
নির্দেশ দেন। বর্তমান কালের প্রতিনিধিমূলক পার্লামেণ্টের বীজ এই সময়ই' 
উপ্ত হইয়াছিল বলা যায়। 1254 সনে দ্বিতীয় হেনরিও একই কারণে 
প্রতিটি কাউন্টি হইতে দুইজন করিয়া নাইটকে মহাপরিঘদের সভায় 
পাঠাইতে নির্দেশ দেন এবং প্রায় এই সম হইতেই মহাপবিঘদ পাল্ামেণ্ট 

নামে অভিহিত হইতে থাকে । এরপর পালামেন্ট জনসমাজের বিভিন্ন 

শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতে থাকে । 1265 সনে রাজা 
তৃতীয় হেনরি ব্যারণদেব হাতে পরাজিত হইবার পর তাহাদের নেতা 
সাইমন ডি মণ্টফোড় যে পালামেণ্ট আহ্বান কবেন তাহাতে ব্যাবণ, 
অভিজাত্ব পাদনী ও নাইটবা ছাড়াও কযেকটি নগরী (9০70881) হইতে 

দুইজন কবিষ। নাগনিক প্রতিনিধিদেবও ( 01853565 ) আহ্বান করেন । 
এবপর 1295 সনে বাজা প্রথম এডোযার্ড দেশের সবর্বশ্রেণীব প্রতিনিধিদেব 

পালামেণ্টেব সভায় আহবান কবেন। ইহা এতই স্পষ্টভাবে প্রতিনিবিমূলক 
হইয়াছিল যে ইহাকে বর্তমান পার্লামেণ্টেব মতই একটি জাতীয় সভা 
বল]! চলে এবং সেজন্য ইহা ইতিহাসে “আদশ পালামেণ্ট'* (740061 

[১9111810610 ) নামে খাত হইয়াছে । ইহাতে ছিলেন 2 জন আচ্চবিশপ, 

18 জন বিশপ, 3 জন ধর্মসম্পদাষের প্রধান, 9 জন আর্ল, 4] জন ব্যাবণ, 
61 জন নাইট এবং 172 জন বাজ্জেস (1812655 ) বা নগবীব প্রতিনিধি_- 

সব্বসাকূল্যে প্রা 400 জন সদস্য । এই সময হইতেই পার্লামেন্ট দেশের 
শাসনব্যবস্থায় একটি স্বীকৃত অঙ্জরূপে চালু হয, যদিও সেটা স্বতঃস্ফত 
তাবে, পবিকল্পিত ভাবে নয় । পার্লামেন্ট বছদিন পধ্যন্ত আনত হইত 

রাজাব অথেব প্রযোজনের তাগিদে, জনগণের দাবিতে নয। সাধারণ 

মানুঘেব প্রতিনিধি হিসাবে যে সকল নাইট ও বাড্জেঁস অভিজাত শ্রেণীর 
সদস্যদের সহিত পালামেণ্টে আসন গ্রহণ করিতেন তাহারা কেহই এটাকে 
একটা প্রাথিত অধিকার ও সুযোগ বলিয়া মনে করিতেন না, নিতান্তই 
রাজাব নির্দেশেব চাপে দায়ে পড়িয়াই আসিতেন, কেননা তাহারা 

জানিতেন যে তাহাদের একমাত্র কবণীয় ছিল রাজা যে করেব প্রস্তাব 
করিবেন তাহাতে অনেকটা বাধ্য হইয়াই সম্মতি দিযা নিজেদের এবং 
প্রতিবেশীদের উপর করের বোঝা গ্রহণ করা এবং এই কাধের জন্য 

তখনকাব দিনে দরাহ যানবাহনের ব্যবস্থায় তাহাদের অত্যন্ত কট স্বীকার 
করিয়া আসিতে হইত ও কাজকন্মের ক্ষতি ও অর্থব্যয়ও স্বীকার করিতে 
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হইত। তখনকার দিনে কেহ ইহাকে আজকালকার মত একটা সম্মান ও 

বিশেষ অধিকার বলিয়া গ্রহণ করিতেন না, বরং একট! দায় ও সাজা 
বলিয়া মনে করিতেন | কিন্তু এই সময হইতেই পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি- 

মূলক আকৃতিটি মূর্ত হইয়া ওঠে । অভিজাত শ্রেণীর পাদরী ও ভূস্বামীগণ 
যাহারা পদমর্ধাদা বলে রাজাব ব্যক্তিগত আহ্বানে পার্লামেন্টে আসিতেন 

তাহারা ব্যতীত নাইট ও বার্রভেম লইয়া অংশাট যাহারা সাঁধারণ আহ্বানে 
আসিতেন তাহারা কোন না কোন ভাবে গ্রাম ও নগর অঞ্চল হইতে 
নিব্বাচিত হইয়া আসিতেন। তাহাদেব উপস্থিতিই পাল্লামেণ্টকে 
জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের রূপ দেয়। এই অংশাটি কালক্রমে হাউস 

অব কমন্সে পরিণত হয় | * সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি পার্লামেন্টে মিলিত 
হইলেও রাজারা তাহাদের করধার্ষেব প্রস্তাবগুলি পাশ করাইবাব জন্য 
পাদরী শ্রেণী, ভূম্বামী শ্রেণী ও বা্ঞেসদের লইয়া সাধাৰণ মানুঘেব 
প্রতিনিধিদেব সহিত পৃথক পৃথক ভাবে মিলিত হইতেন । একসময় 
এই তিনাট সামাজিক শ্রেণী পার্লামেণ্টেব তিনটি কক্ষে বিভক্ত হওয়ার 
প্রবণতা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু শেষ পব্যন্ত নাইটবা অতিলাতগ্রেণীব সহিত 
সামাজিকভাবে যুক্ত থাকিলেও বাজনৈতিক ভাবে বড্জেসদের সে নিজেদের 
ভাগ্য জড়িত করেন এবং অভিজাত পাদরীশ্রেণী ও ভূম্বামীগণ উভয়েৰ 
স্বার্থের সমতা হেতু রাজনৈতিকভাবে একপ্রিত হন। ফলে পালামেণ্ট 
চতুদ্দশ শতক হইতে দুইটি পৃথককক্ষে পৃথকভাবে বস্তি থাকে । প্রথমটি 
অভিহিত হয, হাউস অব্ কমন্স ও দ্বিতীযাটি, হাউস অৰ্ লর্ডন | 

যুবোপেৰ অনেক দেশেব মত ব্রিটেনে দুইটি কক্ষ দূইটি ভিন্ন সামাজিক 

শ্রেণীর আধাবে পরিণত হর নাই, যদিও সেটা আকস্মিক কারণেই, পরি- 
কল্পিতভাবে নয । নাইটবা সাঁখাবণ বাড্ভেসদেব সঙ্গে একসঙ্গে বসাব সিদ্ধান্ত 
লওয়ায় দুইটি সামাজিক শ্রেণীর (অভিজাত ও সাধাবণ মানুঘ ) মধ্যে সেতুবন্ধ 
রচনা কবে। বঝিটেনে সম্পত্তিব অধিকাৰ ও পিঘারেব উপাধি উত্তরাধিকার 

সূত্রে একমাত্র জ্যেষ্টপুর্রে বন্তীনর ফলে পবিবাবেব অন্য সম্তানর৷ সামাজিক 

ভাবে অভিজাত শ্রেণীর অন্তরুক্ত থাকা সত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাধাবণ 
মানুষের সহিত নিজেদেব যুক্ত করে স্বার্থের সমতা হেতু । এইভাবে 
দুইটি কক্ষের মধ্যে কখনও দুর্লংঘ্য শ্রেণীগত ব্যবধান স্থষ্টি হয় নাই । 
এই সময় পালামেন্ট মোটামুটি তাহার বর্তমান আকৃতি গ্রহণ করিলেও তাহার 
বর্তমানেব ক্ষমতা ষঞ্চয়ন কবিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। পুর্রেই 
বলা হইয়াছে, তখনকার দিনে বাজাবাই তাহাদেল্ন নিজেদের অর্থসংগ্রহের 

প্রয়োজনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের আহ্বান করিতেন এবং তাহাদের 
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একমাত্র করণীয ছিল কিজন্য এ অর্থ প্রয়োজন, কিতাবে ব্যয়িত হইবে ও 

কিভাবে উহা! তোলা হইবে এইসব সম্বন্ধে রাদাৰ কতকগুলি নিদ্দিষ্ 

প্রস্তাব শুনিঘা তাহাতে তীহাদের সন্মতি দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাওয়া | 

ক্রমে এই সুযোগে প্রতিনিধিবা প্রপ্গাদের নানা অভাব অভিযোগের 
কথা বাদাব গোচরে আনিতে লাগিলেন আবেদনের মাধ্যমে এবং রাজা 

কোন কোন অভিযোগ দূৰ করিবাব প্রতিশ্রন্তি দিতেন, কোন কোনটি 

অস্বীকার কনিতেন | ক্রমে ক্রমে প্রদ্গানা করধাধ্যেব জন্য পালামেণ্টের 

নিবমিত অধিবেশন দাবি কবিলেন এবং “প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কোন করপার্ধ 

নযঃ (1770 18/201910 ৮/10700 1905550101201010 ) এই দাবি তুলিলেন । 

বাজ] জনেব মহাননদে (12279. 09118 ) একটি ধারায স্বীকৃত হর যে 

কষেক প্রকাবেব কর মহাপবিঘদেব োর্লামেণ্টেব পৃর্বসূরি ) সন্মতি 

ব্যতীত ধার্ধ হইবে না। ক্রমে ক্রমে অঞসংক্রান্ত ব্যাপাবে হাউস অৰৃ 

কমন্পের অগ্থগণ্যতা স্বীকৃত হব । একই ভাবে ধাপে ধাপে পাপামেণ্ট 

আইনপ্রশারণ ক্ষমতাও অধিকারী হয় । প্রথমে রাজা তাহার পবিঘদের 

সদপাদের সন্মতিক্রমে নির্রেশনাম। ভাবী কবিবাই আইন প্রণয়ন কবিতেন । 

কিন্ত কালক্রমে প্রজাবা যৌথভাবে তাঁহাদেন অভাব অভিযোগসমূহ খসড়া 

আইনের আকারে বাজাধ নিকট দাখিল কবিতে লাগিলেন । রাজাব সন্মতি 

পাইলে উহা 'ঘাইনে পবিণত হইত। যেহেতু বাছ্্যচালন৷ ও যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয় 

নিব্বাহের জন্য বাজাঁকে প্রাবই পার্লামেণ্টেব অধিবেশন ডাকিতে হইত এই 

সুযোগে তীহাদেব নানাবিধ অভাব অভিবোগ সম্বলিত আবেদন পেশ করিরা 

আইনেব আকাবে তাহাতে বাছাব সম্মতি আদায় কবিতে লার্গিলেন । এইভাবে 

ক্রমে ক্রমে করবার্ষের ক্ষমতা ও আইন প্রণবনের ক্ষমতা কাধ্যতঃ 

পার্লামেন্টের হাতে গিঁষা পড়িল । এবপর সপ্তদশ শতাব্দীর ণেষের দিকে 

রাজা নিনমতান্ত্রিক শাপকে পরিণত হইলেন। রাজনৈতিক গুরুত্বের 

কেন্রবিন্দু বাঁজা হইতে পার্লানেণটে অপস্থত হইল। পালামেণ্টের 

আস্থাতীজন বাভিদের মধ্য হইতে তাকে মন্ত্রী নিয়োগ কবিতে হইতে 

লাগিল এবং রাঁজার উত্তরাবিকাব বিঘষটি'ও পার্লামেণ্টের আইনে নিয়ন্ত্রিত 

হইল । ণুইসব অধিকার অভ্ভন কবিতে পার্লামেণ্টকে রাজাদের সহিত 

দীর্ঘ সংগ্রাম কবিতে হয়| এই সময হইতেই বাজনৈতিক দল ও 

ক্যাবিনেট প্রথার আবিভাবেব সূত্রপাত হর । রাজা ও পালামেণ্টের মধ্যে 

সংগ্রামে পার্ামেণ্টের জবেব ফলে বাজার যথেচ্ছ ক্ষমতার অবলুপ্তি ও 

পার্লামেন্টের ক্ষমতা জন্পূনাবণ হইলেও ইংল্যাণ্ডে তখনও গণতন্ত্র স্থাপিত 

হয় নাই। পার্লামেন্ট বহুদিন পর্যন্ত সমাজের উপরতলার মানুঘদেরই মুখ- 
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পার থাকে । সাবারণ মানুঘ নেখানে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে । 
অভিজাত শ্রেণীর দুর্গ হাউপ অব লঙসই পালামেণ্টে প্রভাবশালী অংশ 
থাকে । উনবিংশ শতকের মব্যভাঁগ হইতে শুক করিয়া বর্তমান শতকের 
মধ্যভাগের মধ্যে ধীবে ধীবে গণতস্্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় প্রধানত: 

দুইটি সংঘটনের ফলে । একাটি হইল বিভিন্ন অনযে ভোটাধিকার সম্পৃূপাবণ 
ও আপন পুনর্ণটন আইনেন মাঝামে ছাউপ অব্ কমন্সকে ক্রমশঃ সমাজেব 

সব্বস্তবেব মানুঘেব প্রতিনিধিত্বমলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তাবিত করিয়া তোলা । 
সাব একটি হইল পার্শামেণ্টে হাউন অব কমন্সেব প্রাধান্য বিস্তার ও সঙ্গে 

সঙ্গে লঙসভান ক্ষমতা হাস | 

পার্পামেন্টের লংগঠন £ 
উপবে আমরা সংক্ষেপে পার্নামেণ্টের ক্রমবিবর্তনেব ধারা নিবৃত 

করিয়াছি । এখন বর্তমানে পালামেণ্টের সংগঠন সম্বন্ধে আমবা আলোচনা 

করিব | পৃব্রেই বলা হুইবাছে, আনুষ্ঠানিকভাবে ব্িটেনেব আইনসতা! 

বলিতে রাজাসমেত পার্লামেটকে বোঝায় এবং পার্লামেণ্টের দুইটি কক্ষ 

হইল কমন্সসভা ও লর্উসভা । আমবা দেখিযাছি পার্লামেন্টের উৎপন্তিব 
আদিযুগে ইহা অখণ্ড ছিল এবং সামাজিক 3 অথ্নৈতিক কারণে ক্রমে 
ক্রমে ইহা৷ দুইটি পৃথক কক্ষে বিভক্ত হইরা যায় । এমন কি এক সময় 
তিনটি কক্ষে বিভক্ত হবারও সম্ভাবনা দেখা দিরাছিল | ঠিক কোন 

তারিখ হইতে এই বিভাজন হয় তাহা বল। সম্ভব নহে, কারণ ইহ! 

পরিকরিততাবে করা হয় নাই। তবে সাধাবশভাবে বলা যায় চতুর্দশ 

শতকে তৃতীয এডোয়াডের রাজত্বের শেষদিকে ইহা সুস্পষ্ট রাপ নেনা 
এমন কি বত্তমানেও কোন কোন বিশেষ উপলক্ষে বেমন পালামেণ্টে 

অধিবেশন শুরু হওয়ার সমর বা স্থগিত করার নয় দুই কক্ষের সদস্যব। 

একত্র মিলিত হইয়া রাজা বা রাণীর ভাঘণ শোনেন । অন্য সময় তাহা 
পৃথক ভাবে এবং পুথক স্থানে ওয়েষ্টমিনিষ্টার সৌধের দুই অংশে মিলিত 
হইয়া নিজ নিক্দ কার) পরিচালনা কবেন। 

লর্ডসভ। 

আমর। প্রথমে লডগভাব গগন বর্ণনা কনিৰ | লর্ডসভাকে উচ্চকক্ষ 

( 81990 017817967) বা দ্বিতীয় কক্ষ (58০১7 ০0189107097) বলিবা 

অভিহিত করা হয়। যদিও আগেই বলা হুইবাছে গুরুত্বের দিক হইতে 

কমন্সসভাকেই উচ্চে স্বান দেওয়া উচিত” এবং প্রাচীনত্বের দিক হইতে 
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লঙমভাকেই প্রথম স্থান দিতে হয়| আমরা দেখিরাছি নম্ব্যান বুগের 

মহাপবিষদ ( 0768 0০4০] ) ও তাহারও পূর্বে স্যাক্সন উইটানকে 
ইহাব পব্বসূবী বল! হব। অপ্তদশ শতকেব মধ্যভাগে কমনওয়েল্থ 
ব্যবস্থাব মাত্র কযষেক বসব ছাড় সুদী প্রায় ছয় শত বৎসর ধরিয়। 

ল্ডনভাব অস্তিত্ব অব্যাহত বহিযাছে । ইহাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম দ্বিতীয় 

কক্ষ বলা হয়। পৃথিবীর অন্য সকল দেশই ব্বিটেনের অনুকরণেই দ্বিকক্ষ 
বিশিষ্ট আইনসভার প্রবর্তন করে | 

পিয়ারেজ কি? : 
লর্ডগভাব গঠন বুঝিতে হইলে ব্রিটিশ 'পিযাবেজ? ( 7691886 ) 

সম্বন্ধে স্পষ্ট ধাবণ! থাকা প্রযোজন। আক্ষরিক অর্থে পিযার' বলিতে 
'সমান' বোঝায় । শুরুতে সামন্তযুগে বাজার মুখ্য প্রজাদেব পিয়াব বল। 
হইত, কেননা আইনেব চক্ষে ইহাবা সকলেই সমান মযাদাসম্পন্ন 
ছিলেন । চতুদ্দশ শতকে দুইটি কক্ষ চালু হইবাব পর যে সব ব্যারণ 
ব্যক্তিগতভাবে পালামেণ্টে আহ্বান পাইতেন এবং যাহারা লঙমভাষ যোগ 
দিতেন তাহাদেবই এই আখ্যা দেওয়া হইত । ক্রমে ইছাদেব কেহ 

মৃত হইলে তাহার ছোযষ্ঠপুত্র আহুত হইতেন এবং ইহ। একটি প্রথায় 
দাঁড়াইয়া যায়! পিযাঁবেজ বংশগত অধিকারে পবিণত্ত হয় ষহা জ্যে্টপুত্র 

উত্তবাবিক।ব সূত্রে লাভ কবিতেন। অন্য সম্ভতানবা “কমনার' বা সাধারণ 

মানুঘই থাকিয়া! যাইতেন মেমন জ্যষ্ঠপুত্'ও উত্তবাবিকার সূত্রে পিয়ারেজ 

পাইবাব পৃক্বে পধ্যন্ত কমনারই থাকেন । ইহাবা কমন্সসভাব নিব্বাচনে 
ভোট দিতেও পারেন বা প্রার্থী ও সদস্যও হইতে পাবেন | এই ব্যবস্থার 

ফলে ব্িটেনে দুই কক্ষেব মধ্যে একটা সামাজিক শ্রেণীগত ব্যবধান 
গড়ি! ওঠে নাই । একই পরিবাবভুক্ত লোকেরা বিভিন্ন কক্ষের সদস্য 
হইতে বাধা নাই। তবে কেহ একবাব পিয়ার হইলে কমন্সসতার 
ভোটাধিকার বা সদস্য হইবাব অধিকাৰ হইতে বঞ্চিত হন। অবশ্য 

উত্তবাধিকার সূত্রে ছাড়াও বাঁজাব অনুগ্রহে বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, শিল্প 

বা রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বেব স্বীকৃতি হিসাবে প্রতি 
বৎসবই বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে, যেমন নবব্ধ দিবস, বাজার জন্মদিন__ 

পিয়ারেজ ও অন্যান্য সন্মানসূচক উপাধি বিতধণ করা হয়। অবশ্য 
কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ইহা গ্রহণ না করিতে পারেন । যেমন 

গ্যাডষ্টোন, চাচ্ছিল করেন নাই । কিন্তু একবার গ্রহণ কবিলে তাহার 

সারাজীবন বজ্ঞান করিবার উপায় ছিল না। কিছুদিন পৃব্বে একটি 
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আইনের দ্বাবা এই উপাধি ত্যাগের অধিকার দেওয়। হইয়াছে | পিয়ার- 

মাত্রই লর্ডসভার সদস্য হইবার অধিকাবী | কিন্তু কিছুদিন পূর্ব পধ্যস্ত 
মহিলাব৷ লঙসভার সদস্য হইতে পারিতেন না। কিন্তু সম্পৃতি মহিলাদের 
এই অক্ষমতা আইনেব দ্বারা অপসারিত হইয়াছে । 

পিয়ারদের মধ্যে আবার মর্ধাদায় বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে । পাঁচ 
শ্রেণীর পিয়ার হইতেছে যথাক্রমে, ডিউক (709/০), মাকৌয়িস্ (45100156) 
আর্ল ( 7৪1] ), ভাইকাউণ্ট ( ৬190901)) ও ব্যারণ (39107) | ডিউক 

হুইলু সব্র্বোচ্চ উপাপ্রি । বাজপনিবাবেব অল্প কয়েকজন, বাজ। বা রাণীর 

খুব নিকট সমপকীষগণ এই উপাধি ধাবণ কবেন, তাছাডা খুব অল্লসংখ্যক 

ব্যক্তি এই উপাধি লাভ কবেন। সাধাবণতঃ সংখ্যায কূড়ির অধিক হয 

না। ইহাব পরের শ্রেণী" মার্কোধিস্, ইহার সংখ্যা ত্রিশেব মধ্যে । পরের 
শ্রেণী আর্লের সংখ্যা প্রা 1301 তাহার পবের শ্রেণী ভাইকাউণ্টের 

সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, প্রায় 70 এব মত, আর সব্ব্বনিম শ্রেণী ব্যাবণেব 
সংখ্য! সবর্বাধিক প্রায় 400 হইয়া! থাকে | ইহা ছাড়া আইবিশ ও স্কটিশ 

পিযার আছে । পিষার মাত্রই কিন্ত লউসভার সদস্য হন না | ইংল্যাও 

ও যুক্তরাজ্যে পিয়াররা নিজস্ব অধিকার বলে এবং বংশগতভাবে লঙ 
সভার সদস্য | স্কটিশ ও আইরিশ পিয়াবদেব মধ্যে কিছুসংখ্যক লঙসতায 

নিব্বাচিত হইযা থাকেন । 

কিভাবে পিয়ার কর! হয় : | 

বাজা যেকোন সময় যে কোন পধাযের যত জন ইচ্ছা নূতন পিবার 
সৃষ্ট কবিতে পারেন। পিয়াব স্থ্টু করিবার ক্ষমতা বাজার একটি বিশেষ 
অধিকার € 19791988115 )। অবশ্য বর্তমানে ইহা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে 

প্রযোগ করা হয । প্রধানমন্ত্রী নিছেন বিবেচনায় অথবা অন্যান্য ক্যাবিনেট 

মন্ত্রীর সুপাবিশক্রমে একাটি নামেব তালিকা বাজার নিকট উপস্থাপিত 

করেন এবং বাজা তীাহাব ক্ষমতাবলে ইহাঁদেব বিভিন্ন শ্রেণীব উপাধি 

প্রদান কবেন | অনেক সময় বাজাব মনোনীত ব্যক্তিকেও প্রধানমন্ত্রীৰ 

সম্মতি লইযা উপাধি দেওয়া হয় | মাধাবণতঃ প্রথমে ব্যানণ উপাৰি 

দেওয়া হইয়। থাকে এবং পনে উচ্চতব উপাধিতে ভূঘিত করা হয়। 
তবে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রথমেই উচ্চ উপাধিও বিতরণ করা হয় । পিয়াবেজ 

স্ষ্টির ব্যাপারে কতকগুলি স্বীকৃত প্রথা অনুস্যত হয় | যেমন কমন্সসভাব 
স্পীকারকে' অবসর গ্রহণের পর পিযাবেজ দেওয়া হয় | এছাডা থে সব 

মন্ত্রী বছদিন কৃতিত্বেব সহিত দেশ সেবা কবিযাছেন তাঁহাদের পিয়ারেজ 
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দেওয়ার প্রস্তাব কক্স হয়। অনেকে তাহা গ্রহণ করেন |] বিশেষতঃ 

বাহার! বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যহানির জন্য কমন্নসভার কাজের চাপ এড়াতে 

চান। যেমন ডিসরেলি গ্রহণ করিয়া আল অৰ্ বিকনৃস্ৃফিল্ড হইয়া- 

ছিলেন, গ্যাসকুইথ লর্ড গ্যাসকুইথ আর্ল অৰ্ অক্সফোর্ড হইয়াছিলেন। 
আবাব গ্ল্যা্টোন ও চাচ্চিল '্্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । সৈন্যবিভাগগে ও 
নৌবিভাগে কৃতিত্ব অজ্জন করিলেও একই প্রস্তাব দেওয়া হয় ব৷ সাহিত্য, 

কলা, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বা জনকল্যাণ 

মূলক কাধ্যে প্রভূত অর্থ সাহায্যের জন্যও অনেক সময় এই সব উপাধি 
দেওযা হয় | 

প্রতি ব্দরই পিয়াবের তালিকায় নুতন নূতন নাম সংযোজন হওয়ার 

ফলে ইহা ক্রমবদ্ধমান | মনে করা হইয়াছিল শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসিলে 

বোধ হয় এই বদ্ধি বোধ হইবে | কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই । শ্রমিক 

সরকারও নিজেদেব দলের বহু লোককে উপাধিতে ভূঘিত কবিয়াছে । 

অবশ্য উত্তবাধিকারীব অভাবে পিযারেজেব সংখ্যা কিছু হাসও হয়, কিন্তু 

তাহাব তুলনায় বৃদ্ধি অনেক অধিক । ফলে লঙসভার আয়তনও ক্রম- 
বদ্ধমান, বর্তমানে ইছাব সদস্য সংখ্যা আট শতেরও অধিক দড়াইয়াছে । 

গকলু সদস্য যদি কোন দিন সভাষ উপস্থিত হন তবে আসনের অভাব 

হইবে । কিন্তু আশ্বাসের কথা অধিকাংশ সদস্যই সভায় উপস্থিত থাকিতে 

উৎসাহী নন, স্জেন্য সভায় স্থান সঙ্কুলানেব সমস্যা তীব হয় নাই । 

লর্ডজভার গঠন : 

নিমববণিত বিভিন্ন শ্রেণীব সদস্য লইযা লর্ডসভা গঠিত | সব্বসাকূল্যে 
বন্তমানে সদস্যপংখ্যা প্রা নব শত । 

(1) কয়েকজন বাজকুমার (110055০1006 319০৫ 0২০১৪] )- 

এই শ্রেণীর সদস্য খুবই নগশাাা গাধাবণত * দুই হইতে চারজন বাঁজা ব। 
বাণীর খুব নিকট সহপকিত বাজ পরিবাবেব পুরুঘ এই শ্রেণীভুক্ত হন। 
অবশ্য নাদপবিবাবেন সানুঘ হিসাবে আহাবা জদস্য হন না। তাঁহাদের 
চিউক উপাধি দে'ওব। হয় বশিধাই ভাহাবা লরসতভাব সদস্য হন | বাস্তব 
দিক হইতে হইহাদেব কোন গুকত্ব নাই। কেননা ইহারা সাধারণতঃ 

সতাঁর কাধ্যে অংশ গ্রহণ করেন না, এমন কি উপস্থিতও হন না। 

(2) বংশগত অধিকারে যাহারা পিয়ার তীহারা সকলেই লঙসভার 
সদস্য | ইঁহরাই সভার সব্বাধিক সংখ্যক | 
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(3) প্রতিনিধিমূলক স্কটিশ পিয়ার-_1707 সনের একীকরণ আইন 
( 4০৮ ০1 00100, 1707 ) অনুযায়ী স্কটল্যাণ্ডের পিয়ারগণ নিজেদের মধ্য 

হইতে প্রতিটি পালামেণ্টের অধিবেশন কালের জন্য 16 জন প্রতিনিধি 
নিব্বাচিত করিয়া লর্ডসভায় পাঠাইবার অধিকারী হন। ইহাব পূর্ব 
পর্যস্ত ইহার! স্কটল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে বসিতৈন : কিন্ত একীকরণের ফলে 
উহা বিলুপ্ত হওয়ায় এই ব্যবস্থা কর! হয়। কিন্ত আইনে নৃতন কোন 
স্কটল্যাণ্ডের পিয়ার করার ব্যবস্থা না থাকায় ইহাদের সংখ্য। ক্রমশ: হাস 
পাইয়া বর্তমানে প্রায় 20 জনে দীড়াইয়াছে। ইছারাই প্রত্যেক নৃতন 

পার্লামেণটট গঠনের সময় একত্র মিলিত হইয়া 16 জন প্রতিনিধি 
নিব্বাচন করেন। অবশ্য কোন স্কটল্যাণ্ডের পিয়ারকে যদি যুভ্তবাজেযব 
'পিয়ারে উন্নীত করা হয়, সেক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব অধিকারেই নর্ডসভাব 
সভ্য হইবেন । 

(4) প্রতিনিধিমিলক আইরিশ পিয়াব-1১01 সনে আযাল্যাণ্ডের 

সহিত গ্রেট ব্রিটেনের একীকরণেব আইন (০ 01 7001107, 1801) 
পাশ হইলে স্থির হয় আইরিশ পিয়াররা নিজেদের মধ্য হইতে লর্ড 

সভায় প্রতিনিধিত্ব করিতে 28 জনকে নিব্বাচিত কবিবেন | বি্ত 

স্কটিশ প্রতিনিধিদের মত প্রতি পালামেণ্টের মে্যাদেব জন্য নষ, তা1হাঁদেব 

জীবিতকালের জন্য । একজন মৃত হইলে তাহার স্থলে আবাব নৃতন 
নিব্বাচন হইবে । যাছারা লর্ডসভায় নিব্বাচিত হইবেন না তাহাদের কিন্ত 
কমন্সসভাঁয় নিববাচিত হইবার অধিকার থাকে । যদি কোন আঈবিশ পিযার 

যুক্তরাজ্যের পিয়ারেজ লাভ করেন তবে তিনি সবামরি লর্ডগভার ষদগ্য 
হন। 1922 আলে যখন আইরিশ ফী &েট গঠিত হইল, লঙসতভাব 
প্রতিনিধি নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই । তাহার পৰ হইতে 

আব কোন নিব্বাচন হয় নাই | তখন যেসব নিব্বাচিত আইবিশ পিয়াৰ 

ছিলেন তাহাদের মৃত্তাব ফলে লর্ডসভাম এই 'শ্রণীর সদস্য ভন্তচ্তি 
হইয়াছে। 

(5) আপীল লড বা আইনজ্ঞ ল় (12৬ 1,015 01 1,015 ০01 

/570962] 20 ০10101% )__ ল়সভার অন্যতম ভূমিবা হইতেছে ইহা 

ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের উচ্চ আঁদালতগুন্ি হইতে 

মামলাসমহের আপীল শুনানী ও রয় দিবার জন্য সব্বোচ্চ আদালত 

হিসাবে কার্ধ করে। এই কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে বিছু অভিন্ঞ 
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আইনবিদৃ সদস্যের প্রয়োজন হয়। এজন্য 1876 সালের এ্যাপেলেট 

জুবিসৃডিকসন আইন অনুসারে ব্যাবণ উপাবিধারী দুইজন আপাঁল লর্ড 
নিয়োগের ব্যবস্থা কৰা হয়। পবে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে 
9 ভণে দাড়াইযাছে । হানা বেতনতোগী | 1887 সালে একটি 

আইনের বলে ইহাদিগকে জীবিতকাল পধ্যন্ত পিবার কবা হয। 

লঙপমভা যখন সব্বোচ্চ আদালত হিসাবে কাজ করে তখন এই সব 

আপীল লর্ড ছাড়। আর কেবল অবসবপ্রাপ্ত লর্ড চ্যান্সেলবগণ ও এমন 
সব লর্ড অংশগ্রহণ কবেন যাহাবা অভিজ্ঞ “আইনবিদ |? একটি কন্ভেনগন 
স্থাপিত হইযাছে যে ইহাবা ছাড়া লডমভাব অন্য সভ্যবা এই অধিবেশনে 

উপস্থিত হইবেন না । 

(6) ধন্বীয় লড় (10105 90111000] )- বহু পৃর্বে এমন মময় 

ছিল যখন ধরীযঘ লঙবাই সংখ্যা অধিক ছিলেন । বর্তমানে লর্ভদভায় 

ইহাদের আসনসংখাযা াইন দ্বারা 26 জনে নিদিষ্ট হইয়াছে । ইহাব 

মধ্যে থাকিবেন ক্যাণ্টাববেবি 3 ইয়কের আর্চবিশ্পদ্ব, লণ্ডন, 

ডাবছাম ও উইঞ্চেশটাবেব বিশপবা পদাধিকাঁন বলে । বাকী 21 জন 

বিশপ তীভাদেব নির়োগেব ক্রমিকবাবা অনুসারে (92101017119 ) | 

ইছাদেব মধ্যে কেছ অবসর গ্রহণ কবিলে না মৃত হইলে কম্মকালের 
দীর্ঘতায় ঠিক তাহান পববন্তী বিশপ ভাঁহাৰ স্বলাভিঘিত হন। ইহারা 

শুধূ তাছাদেব কর্মকালেব সমযেই লর্ডমভাব সদস্য থাকিতে পাবেন । 

(7) আজীবন পিনাববন্দ ([6ি 0৪০9 ): সাম্পৃতিক কালে লর্ড 

সতাষ আব এক শ্রেণীর সত্য গুড হইযাছে যাহারা হইলেন [7106 7১9615 

০7 [%60769399 অর্থাৎ আজীবন পুকর বা স্ত্রী পিযাব | 1958 সালের 
লাইফ পিষানেজেস্ এ্যা্স দ্বাবা (16 7৫76899 ০৮ 1958) এই 

শ্রেণীব স্থষ্টি হইযাছে | লঙসভাব অবিকাংশ অভ্োব বংশগত সত্রে আসন 

অধিকাবেব বিকদ্ে। সাম্পুতিককালে তীর এাপছ্ি উঠিষাছে গণতান্বিক যুগে 
ইচছাব অশঙ্গতিন কাবণে |. উহাঁনই কলশ্মতি ছিপাবে 1958 সালে আইনাটি 

পাশ হস | ইহা দ্বাবা জাতীষ জীবনেব বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যথা, কলা, 

শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান ) যাবা বিশেষ খ্যাতি অজ্জন কবেন তাহাদের 

পালামেণ্টে প্রবেশ করিবাব সুযোগ কবিযা দিতে আইনটি পাশ হয়। 
ইহাতে স্ীলোকদেরও লর্ডসভায় আসন গ্রহণ করিরার সমান সুযোগ দেওয়া 
হইয়াছে | 
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সদস্যগণের বিশেষ সুবিধ! ও অক্ষমত! (7১815119595 8700 01591)1- 
116125 ) £ 

লঙ্ডগভার সদস্যদেব কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে । আবার কতক- 
গুলি অক্ষমতাও আছে | 

প্রথমতঃ সতাব অধিবেখনকালে সদসাদেব বাকৃস্বাধীনতা থাকে অর্থাৎ 
"যেসব মন্তব্য কক্ষেব বাহিবে বলিলে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় 

তাহা কক্ষেব মধো ভাহাবা অবাবে বলিবার অধিকারী | অধিবেশনকালে 

কোন অজুহাতে তাহাদের গ্রেপাব কবা চলে না। কোন বাট্টসংক্রান্ত 
বিষ নালেচনান জন্য সপ্স্যবা ব্যক্তিগতভাবে রাজাব নিকট যাইবার 
অধিকাবী যেখানে কমন্সসভাব সদস্যগণ শুধু স্পীকাবেব মাধ্যমে যৌথভাবে 
মাইতে পাবেন । কোন সদস্য ইচ্ছা কবিলে সংখ্যাগনিষ্ট ভোটে গৃহীত 
সিদ্ধান্তের বিকদ্ধে তাহাব আপত্তি সতাবৰ কাধাবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে 
পাবেন। সভাব অবমাননার ( 01065100190 ০01 09 110995০ ) অপবাধে 

অভিবুক্ত ব্যন্তিব বিচাৰ কবিবার অবিকার তাহাদেব আছে এবং এই 
অধ্কাব এ অধিবেশনের মবোই সীমাবদ্ধ নহে । বছদিন হইতে তীছারা 

নাব একটি বিশেষ স্থুবিধা ভোগ কবিয়া আসিতিছেন ১ সেটি হইল কোন 

পিযাঁৰ দেশদ্রোহিতা (06890 ) বা অপকর্মে (19190 ) দায়ে অতি- 
মুক্ত হইলে তিনি শুধুমাত্র সভাস্থ সহপিযারদের দ্বাবাই বিচার দাবি 

করিতে পাবেন । অবশ্য বহুকালের মধ্যে এবকম ধটনা ঘটে নাই এবং 

কফেলনি (অপকন্ধ ) সম্পর্কে স্ুবিধাটি কিছুদিন পৃব্ৰে প্রত্যা্ত হইয়াছে। 
সদস্যদের আব একটি বিশেষ সুবিধা হইল যুক্তরাজ্যে সব্বেচচি আপীল 
আদালত হিসাবে কাধ্য করা । যদিও বর্তমানে এই সুবিধা শুধু আপীল 
লন্ডবাই ভোশ কবিয়া থাকেন । 

লডসভাব সদস্যদের প্রধান অক্ষমতা হইল তাহাবা পালামেণ্টেব 

নিক্বাচনে ভোটাধিকাঁৰ হইতে বঞ্চিত। তাছাড়া তীহারা কমন্সসভার 
সদস্যপদ প্রার্থীও হইতে পাবেন না, এক্ষেত্রে শুধু একটিমাত্র ব্যতিক্রম 
আইবিশ পিযাব্দর সম্পর্কে । পৃবের্বেই বলা হইযাছে যেসব আইরিশ 
পিয়ার লর্ডসভায় নিক্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন তাহাবা। 

ব্যতীত অন্য কোন আইরিশ পিষাব ইংল্যাণ্ডের কোন নিন্বাচনী এলাকা 

হইতে কমন্সসভার সদস্য হইবার অধিকারী | লক্ষনীয় যে উপরিউক্ত 
অক্ষমতা লর্ডদের পরিবারভুক্ত লোকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, এমন কি 
একজন লর্ডের জ্যোষ্টপুত্র যিনি পিয়ারেজের এহ্রাবী উত্তরাধিকাবী তিনিও 

10 
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যতদিন পধ্যস্ত পিতার মৃত্যুতে পিযার না হন ততদিন কমন্সরপভায় 
থাকিতে পারেন | ত'রপব অবশ্য সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হয়| পূর্বে 

নিয়ম ছিল যে উত্তবাধিকার সূত্রে পিয়ার হইয৷ লর্ডসতার সভা হইলে পর 
ইচ্ছা কবিলেও এ সত্যপদ ত্যাগ করা যাইত'না | বিত্ত 1963 সনে একটি 

আইনে ইহাঁদেব লর্ডসভাব সত্যপদ ত্যাগ করিবার অধিকার দেওয়া 

হাইাছে এবং উহার পর তাহাবা কমন্সসভাব নিব্বাচনে প্রতিন্নন্দিতা 
কবিতে পাবেন। দৃষ্টান্ত স্ব্ূপ বলা যায 196 অনে যখন লর্ড হিউমকে 
(91 /160 10958.2189 170109) প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করা হয় তিনি 

লড সভার সদস্যপদ ও লর্ড উপাধি ত্যাগ করিযা একটি উপনিব্বাচন 

মারফৎ কমন্সসত|ব সদস্য হন। 

ল$স ভার অধিবেশন ও কার্ধাপদ্ধতি : 
পালামেণ্টেব দুই কক্ষই একই সঙ্গে আহত হয় আবার একই সঙ্গে 

অধিবেশন স্থগিত হয, কিন্তু দৈনন্দিন কাধাবিবতি ( ৪8010011)10791 ) বিভিন্ন 

সময়ে হয় । ল্ঘভা ও কমন্মসভা ওয়েষ্টমিনষ্টারি সৌধেব দুই বিভিন্ন 
অংশে নিজ নিজ কক্ষে বসে | লডসভা সাধারণতঃ সপ্তাছের চারদিন 

সোমবার হইতে বৃহস্পতিবাব প্রত্যেক দিন প্রাম দুই ঘণ্টার মত বসে এবং 
বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া শুক্রবাব বসে না। লঙসভাব সদস্য সংখ্যা যদিও 

বিপুল খুব কম সংখ্যক লূঙই উপস্থিত থাকেন | দৈনিক গড়ে একশতেবও 

কম। সভাব কাত চরঘতে হইলে যে ন্যুনতম অংখ্যক উপস্থিতি 
( 30117) প্রনোদন তাহ। "ইল মাত্র তিন। কিন্ত তান বিল পাশ কনিতে 
হইলে অন্ততঃ ব্রিশনের উপস্থিতি শ্রযধোজন | 1928 সন সভ'য় একটি বিধি 
(5670178 017১৫ ) গীত ছওয়াব ফনে বর্তমানে উপস্থিংব নি ছুটি উন্নতি 

হইয়াছে । এই বিধি অনুসাবে পালামেণ্টেব অধিবেশনের পুরে প্রত্যেক 

পিয়াব উপাবিধাবীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি অধিবেশনে যতদব সন্তব নিয়মিত 
উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক কিনা | ইচ্ছুক না হইলে তাঁহাকে সাবা অধিবেশন 
বরাবর বা তাঁৰ কম সমযেন ভন্য ছুটিব দরখাস্ত দিতে বলা হয় । সভার 

অল্প সংখ্যক অত্যেব উপস্থিতির কারণে সভার আলোচনা ধীন্েস্স্থে এবং 

অুশঙ্থলে চলে | প্রত্যেক সভ্য ইচ্ছা করিলে কোন বিষয়ে একাধিকবার 
বলিতে পারেন যাহা কমন্সসভায় সণ্ুব হয় না| এই সভাষ সাধারণতঃ 

বিতর্ক বেশ উচ্চমানের হয়| তাহার কাৰণ সদশ্যদেব মধ্যে অনেকেই 
নানা বিঘযে পাবদশী থাকেন, সমমের অভাব থাকে না এবং ইহাদের 
কোন নিব্বাচকমণ্ডলীকে তুষ্ট করিবার তাগিদ না থাকায় স্বাধীনভাবে 
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মতামত বাক্ত কবিতে পারেন | সভায় সভাপতিত্ব করেন লর্ভচ্যান্সেলর, 
যিনি প্রধানমন্ত্রীর পবামশত্রমে রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একজন ক্যাবিনেট 
মম্বী। তিনি যে আসনে বসেন তাহাকে উলস্যাক (91580 ) বলা 
হয়, ইহা একটি সুসজ্জিত ডিভ্যানেব, মতি । রাণী . এলিজাবেখেব 

আমলে ইহা পশমে আস্তীর্ণ থাকিত বলিয়া এই নাম করণ | তাত্বিব ভাবে 

আসনটি কক্ষেব সীমাব বাইবে । তাৰ কারণ লর্ড চাঁন্সেলবকে পিয়াৰ 

হইতেই হইবে এমন কোন ধরাবীধা নিষম নাই । অনেক সময় পিয়ার 

নয় এমন ব্যক্তিও এই পদে নিষুত্ত হন এবং সভাপতি হিসাবে তিনি সভার 
নিয়মিত সভ্যও নন। স্ুতবাং তাহার আসনাট তাত্বিকভাবে কক্ষের বাহিরে 

রাখা বলিয়া ধবা হয অশশ্য সাধারণতঃ নিযোগের পর তাঁতাকে পিয়ার 
করিয়া লওয়া হয। সভাপতি হিসাবে তীছার ন্ম মতা খুবই সীমাবদ্ধ । সআভা- 
পতিত্ব কব ছাডা তিনি প্রস্তাবসমূহ সভাব ভোটে দেন। সভার নিয়ম ভঙ্গের 

জন্য কান শাস্তিমূলক বাবস্থা গ্রহণ কবিবার ক্ষমতা তাহার নাই, বা একাণ্কি 
সভ্য বক্ত.তা কনিবাব জন্য দীডাইলে স্পীকাবের মত তাঁহাদের যে কোন 
একজনকে বক্তা কবার অনুমতি দিবার ক্ষমতাও তাহার নাই । এ 
ক্ষমতা সমগ্র সভার হাতেই ন্যস্ত! সদস্যবা বমন্মঞতভার মত তাহাকে 
উদ্দেশ কবিযা বক্ততা শুক করেন না, অন্য সব লর্ডদের ( “1 9 1.0105+7) 

উদ্েশ কবিয়! কনেন | পিয়াব হইলে লর্ড চান্সেলর উলস্যাক' ছাতিযা 

বক্ততা কবিতে পাবেন ও বিতর্কে অংশ গ্রহণ বরিতে পাবেন | এমন কি 
নিজ দলের পক্ষে ভোটও দিতে পাবেন। তবে তাহার স্পীবারের 
মত কোন কাটিং ভোট নাই । 

লর্ডসভাব কাধাপদ্ধতি অনেকটা কমনসসভাঁৰ তনবূপ। লর্ড চান্েলের 
কোন কাবণে অনুপস্থিত থাকিলে সভাপতিত্ব ধ্বাব জন্য বাভ' বর্তৃক 

ণিযুক্ত কঙ্টকে জন সদস্যেব এবটি তালিকা থাকে | তাহাদেন মধ্যে 

অগ্রাধিকার ত্রমে একভন জ্ভাপতিত্ব করেন। ইহাদের মধ্যে জবাপেন্না 
অগ্রবর্তী হইতেছেন লর্ড চেয়াবম্যান অব কমিটিভ্ (1004 01081771817 01 
00110111065 ) খিনি প্রতি অধিবেশনে নিযন্ত হন এবং সভার বধ হ্টিওলিতে 

সাধাবণতঃ অভ |ভিত্ব করেন | সভাবৰ অন্যান্য কর্চারীরা হই ভেছেন- 
একজন' “ক্লার্ক” (016) যিনি সভার নথিপত্র রক্ষা কবেন, একজন 

জেণ্টলম্যান আঘার অব দ্য ন্লাকবড (06011001910 831)01 01 11)৩ 
8190 [০৫ ) ও একজন সাজ্জেণি এট আমষ্ ( 961:558171-21-81005 ), 

ষাহাদের কাধ্য হইল সভাপতির নির্দেশে শাস্তি; রক্ষা করা । লর্ড 

সভার কমিটি প্রথা অপেক্ষাকৃত সরল | সভার অনেক কাধ্যই সমগ্র 



148 বিদেশী রা্টুসমূহের শীসনব্যবস্থা-_যৃক্তরাজ্য 

সভার কমিটিতে ( 007111055০1 076 51,016 [7০056 ) জম্পন্ন  হয়। 
এই' কমিটিতে সভার সকল সদস্যই উপস্থিত থাকেন ; শুধু লড চ্যান্সেলরের 

পরিবর্তে লর্ড চেয়ারম্যান অৰ্ কমিটিজ্ সভাপতিত্ব করেন এবং সভার 
কাযাবিবি অপেক্ষাকৃত কম আন্নুষ্ঠানিক হয়.। কমনদসভার মত লডসভায় 
স্বাধী কমিটি (50410105 00107010695 ) নাই ; শুধুমাত্র একটি আছে 
যেখানে সমগ্র সভাবৰ বমিটি হইতে পাশ হইয়া বিলগুলি পাঠান হয ভাঘাগত 

পরিবর্তন 'ও সংশোগনেব জন্য। কতকগুলি সিলেক্ট কমিটি ও পেসন্যাল 

(99951 108] ) কমিটি গঠিত হয বিশেধ প্রকারের বিণ আঁলোচনান জন্য 

নথবঃ কোন বিলেব সম্পর্কে তথখ্যানুষন্ধানেৰ জন্য | প্রতি অধিবেশনেই 
5 জন পিবার লইর। কৰবেকটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয় প্রাইভেট নিল 

আলোচনাব জন্য । মাধাবণতহ বিলেৰ দ্বিতীয ও ভুতায় পাঠেব মধ্যে 

বিল সম্বন্ধে নানা প্রস্তাব সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হখ | 
লডনভাব বিল পাশ কবিবার পদ্ধতি কমন্সসভা হইতে কিছুটা ভিন্ন । 

লর্ডসভায় স্বারী কমিটি ( 518170176 (011.1669 ) ৷ থাকায় সব বিলই 

সভাব দুইবান পাঠেব পব মমগ্র সভাব কহিটিতে ( 60101010669 ০1 076 
৬/10919) আলোচিত হয ও তারপব উহাব ভতীষ পাঠ হষ । যখন কোন 

বিল লর্ডগভার বিবেচিত হয ক্লোজাৰ ( 099016 ) প্রপ্রিয়ার সাহায্যে 

বিতর্কের ছেদ ঘটান হয় না, যেমন কমন্স সভা হইযা থাকে । লড- 
সভায় বিলে যদি কিছু সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে বিলটি আবার 
কমন্সতার সন্মতিৰ জন্য পাঠান হয়। উহার সম্মতি পাইলে সংশোধিত 

আকাবে বিলাট পাশ হয । কমন্সসতা সম্মতি না দিলে ঘরোয়াভাবে 

উভয়েব একটি যুক্ত বৈঠকে সেগুলি বিবেচিত হয় । তাৰ ফলে একটি 

আপোমবফা হইতে পারে | যদি তা না হয তবে বিলটি নাকচ বলিয়া 

ধরিতে হইবে | তখন কমন্মসভা বিচার করিয়া দেখে যে বিলটি এতই 

প্রযোজনীয কিনা যে তাহ] পালামেন্ট জাইনের বিশেষ ক্ষমত' বলে 

লঙসতাব সম্মতি ছাড়াই পাশ করান হইবে কিনা । 

লর্ভসভার কার্য।াবলা ও ক্ষমতা : 
প্পামেণ্টের বিবর্তনের ইতিহাস হইতেই দেখা যায় পালামেণ্ট 

বলিতে প্রথম দিকে লরসভারই পৃব্বসূরি বুঝাইত। ইতিহাসের একটা 
আকস্মিক ঘটনার ফলে পালামেণ্ট দুই কক্ষে বিভক্ত হইবার পরও 
বহুদিন পধ্যস্ত লডসভাবই প্রাধান্য বজায় ছিল। কিন্ত ক্রমে ক্রমে 

কমন্সসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকে । প্রথমে অর্থমঞ্জুরী ব্যাপারে 
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এবং পবে সাধারণ আইন প্রণয়ন ব্যাপারেও | কিন্তু 1911 সনেব পৃত্বে 
পধ্যন্ত ইহা কনভেনসনেব উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং লুর্ডসতা কমন্সসভাৰ 

এই ক্রম বদ্ধমান প্রাধান্য সম্পৃণ স্বীকার কবিষা লয নাই। 1909 সনে 
লর্ভসভাব একটি কাধ্য দুইসতার অর্থ ন্দূকে প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত করে 
যাহার ফলশ্তি হইল 1911 সনেৰ পালামেণ্ট আইনেব দ্বারা চিরতরে 

লর্ভ সভার প্রা সমূহ ক্ষমতা হরণ কবিয়া কমন্সসভার একাধিপত্য আইন 
সিদ্ধ করা । এসম্পরকে আমবা পরে বিশদ আলোচনা কবিব । আইন- 

সভার অংশ হিসাবে যদিও ইহাব আইন রচনা সংক্রাস্ত কাধ্যই বিবেচ্য 

আমর! প্রথমে ইহার অন্যান্য কাধায ও মমতা সম্বন্ধে আলোচনা বরিব। 

বিচার বিভাগীয় কার্য : 
পৃব্বেই বলা হইয়াছে, লর্ভমভা যুভ্তরাজ্যেব সমস্ত মামলাব চূড়ান্ত 

নিষ্পত্তিব জন্য সব্বোচ্চ আপীল আদালতের কাধ্য ববিলা থাকে | যদিও 

তত্বগতভাবে সমগ্র লর্ডসভাঙ এই কাধ্য কবে, বাস্তবে যখন লর্ড সভ। 

এই ভূমিকা পালন করে আপীল লর্ডগণ ও বিশিষ্ট আইনন্ত সদস্য ব্যতীত 
অন্য সদসারা এই অধিবেশনে উপস্থিত হন না, তাহাদেব আইনগত 

অধিকার খাকা সত্বেও । বিচার নাধ্যেব জন্য লর্ভসভাব অধিবেশনকে 
সভার একটি কমিটির অবিবেশন বলাই সঙ্গত । এছাড়া কোন ব্যক্তিকে 

কয়েকটি গুরুভব অপবাধের অভিবোর্গে খিশেঘ বিচারু (100109901)70)90 ) 

কবিতে কমন্সসভা পেশ করে এবং লর্ভ সাই বিচার কবে। বিজ্তু 

বর্তমানে বছদিনেব অব্যবহাবে এইরূপ বিচাব অবলুপ্ত হইয়াছে । সাধারণতঃ 
মন্ত্রী '3 উচ্চপদস্থ বাজপুকঘদেব সন্বন্ধেই এই বিচাব প্রযুত্ত হইত, কিন্তু 
মন্ত্রীদেব রাজনৈতিক দাযিত্বশ/লতা প্রথাব আবিভাব ছেঙ এই পদ্ধতির 

প্রযোজন ফবাইযাছে । 

এছাড়া পৃব্বেই বলা হইখাছে লর্ডসভাব সদসাদেৰ এপটি বিশেষ 
সুবিধা হইল পিয়াবরা সহগ৮গ্যদেব দ্বারা বিচাব দাবি খধবিতি পারেন 

এবং গেন্সেত্রে অভাই বিচাঁব ববিবে | কিন্তু বর্তমাশে হহাব কোন 

সার্থকতা নাই | 

শাসনবিভ'গ লংক্রান্ত কার্ষা : 

লর্ড মতাব জদসাদেরও প্রশাসন ২ম্পর্কে প্রশ কবিবাব অধিকাৰ আছে 
এবং এই উপাঁষে প্রশামনের দৌঁধক্রটির দিকে সাধারণেন দুর্টি আকধণ 
করিতে পারে। বিতিন্ন ক্ষেত্রে সবকদ্দরর নীতি সম্বন্ধে সআলোচন। 
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কবিবাব অবাধ ক্ষমত। সদপাদেবক আছে। এই অধিকারটি , লর্ডরা 

ভালুভাবেই' ব্যবহার করিতে পারেন, তার কারণ লর্ভদের মধ্যে অনেকেই 

প্রবীণ এবং নান বিষয়ে বি.শবজ্ঞ খাকার প্রযোজনীব তখ্যাদি উপস্থাপিত 

করিতে পারেন বা কাধ্যকর প্রস্তাব দিতে পারেন এবং যেহেতু লর্উসভার 
সময়েব অভাবের সমপ্যা নাই ধীরভাবে বিস্তারিত আলোচনা হইতে পারে, 

সব্বোপরি লর্ড সভায় বিরুদ্ধ সমালোচনায় ক্যাবিনেটের স্থায়িত্ব ক্ষণ্ণ হইবার 

কোন সন্তাবনা না থাকায় লর্ডর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে 
পাবেন | কোন কোন বিষয়ে যেমন বিচারকদের অপণপারণের পদ্ধতিতে 

লর্ড গভা কমন্সতার সহিত সমানভাবেই অংশগ্রহণ করে। যদিও সরকারের 

উপব নিয়গ্রণ ক্ষমত। লঙসত! বহুদিন হারাইয়াছে এখনও লর্ডসত।৷ 

হইতে কিছুলংখ্যক কঠাবিনেট ও ক্যাবিনেট বহির্ভূত মন্ত্রী নিযৃক্ত হন। 
অবশ্য আইনগত বাধা ন। থাকিলেও প্রথাগতভাবে কয়েকটী গুরুত্বপৃণ 
দণ্তবের যেমন অর্থদপ্তর, পররাধ্ীদপ্তর প্রভৃতিব ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রী লঙদতার 
সদস্যকে সাধারণতঃ করা হয় না। বন্তমান শতকে কোন প্রধানমন্ত্রীহী 

লর্ভসভার সদদ্য হুন নাই এবং কমন্সপত। হইতে প্রধানমন্ত্রী নিবোগ একটি 

কনভেনশনে দাড়াইয়াছে । 

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্ধ্য : 
আইন বিভাগেব উচ্চ কক্ষ হিসাবে এইটিই লর্ড ঘতার মুখ্য কাধ্য। 

এই বিষযটিব আলোচন! দুইটি ভিন্ন কালের জন্য ভিন্নভাবে করিতে 
হইবে-_- 1911 সালের পৃক্বকাল ও অপরটি 1911 স।লের উত্তরকাল । 

191] জলের পূৃবের্ব অর্থসংক্রান্ত শয এমন বিলগুলি সম্বন্ধে দুই 
সভারই সমান ক্ষমতা ছিল | অর্থবিল ছাড়া অন্য সব বিল যে কোন 

কক্ষে সূত্রপাত হইতে পারিত এবং এখনও পারে, যদিও বস্ততঃ অধিকাংশ 
বিলই প্রথমে কমন্সপভায় উপস্থাপিত হয, একমাত্র ব্যতিক্রম প্রাইভেট 
বিলেব ক্ষেত্রে । এর ফলে অধিবেশনের প্রথম দিকে লর্ভসভাব বিশেষ 
কিছু করার থাকে না । অথচ শেঘেব দিকে প্রচণ্ড কাজের চাপ বৃদ্ধি 
পাষ। লর্ডসভায় যদি আরও বেশীসংখ্যক বিলের স্ত্রপাতি করার ব্যবস্থা 
হয় ওবে আইন রচন। প্রক্রিয়াটি আরও সুসম্পন হইতে পারে । একটি 
বিন কমন্সসতা হইতে পাশ হইয়া লর্ভসভায় আসিলে পৰ লড সভার 

ইহা সংশোধন বা! নাকচ করিবার অবাধ ক্ষমতা ছিল এবং .এই ক্ষমতা 
অনেক সময় অনববতঃ প্রয়োগও করিত । 1911 সালের পৃবের্ব কোন 
বিলের বিরুদ্ধে লর্ড সভায় দৃঢ় ও অব্যাহত প্রতিরোধের মুখে কমন্দসভার 
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নিজ ইচ্ছা পূবণ করার একমাত্র উপায় ছিল বাজার সহযোগিতায় লর্ড 
অতায় বিলটি সমর্থন করিতে প্রতিশ্রতিবদ্ধ এত সংখ্যক নৃতন পিয়ার 
স্থষ্টি করা যাহাতে লর্ড সভায় বিলের সমর্থকের সংখ্যা অধিক দাঁড়ায় । 

কিন্ত এইটি এতই অসাধারণ পদ্ধতি যে ইহা সহজে অবলম্বন করা হইত 

না যদি না বিলের পিছনে নিব্বাচকমণ্ডলীব বিপুল সমথন থাকিত। 

এরকম ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী রাজাকে দিয় পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া বিলটিকে 
বিচাধ বিঘব কবিয়াঁও নিবর্বাচকমণ্ডলীব কাছে আপীল কবিতেন । নিব্্বাচনের 

ফলে যদি প্রধানমন্ত্রীর দল জয়ী, হইতেন অর্থীৎ নিব্বাচকমণ্ডলীব রায় যদি 

প্রধানমন্ত্রী ও সবকাবের পক্ষে যাইত তখন আর লর্ড মতা বিবোধিতা করিতে 

সাহসী হইতেন না এবং বিলাট পুনব্্বার কমনসসভা হইতে পাশ হইয়া 
আগিলে তাহাবাও পাশ কবিতেন । এটাই প্রথাগত ভাবে গৃহীত হইয়াছিল । 
ইহার অন্যথা করিবার ক্ষমতার অভাব কিন্তু তাহার স্বীকার করিয়া লন 

নাই | তাহার প্রমাণ মিলিল 1910 সনে পাল্ামেণট বিল পাশ সম্পর্কে । 
প্রস্তাবিত পালামেন্ট বিলটিকে উপলক্ষ করিয়া নিব্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া 

উদারনৈতিক দল জয়লাভ করিবার পবও লর্ডসা বিলটিকে পাশ 
করিতে টালবাহানা কবে । তখন বিলটি পাশ করাইবার জন্য রাজাকে 

দিয়া বিলেব সমর্থক প্রয়োজনীয় সংখ্যক লর্ড স্যষ্টি করিয়া লু সভার 
বিবোধিতা বানচাল করা হইবে এবং ইছাতে রাজার সম্মতি আছে 

এইরূপ ছমকি দে'ওয়াব পর লর্ড সভা নিতান্ত অনিচ্ছায় বহুসংখ্যক বিলের 

বিরোধী সদস্যের অনুপস্থিতিতে অল্প ভোটাধিক্যে বিলটি পাশ করে। 
দুই কক্ষের মধ্যে সংঘধের সূত্রপাত হয় 1909 সালের বাজেটকে কেন্দ্র 
করিয়। । এ বৎসর উদারনৈতিক দলেব এ্যাসকুইথ ব্যাবিনেটের 
অর্থমন্ত্রী লযেড ভঙ্জ যে বাজেট প্রস্তুত করেন তাহাতে ভুমি ও সম্পত্তির 
উপর কষেকটি কব ধাষধ কবিযা দবিদ্রশ্রেণীব হিতকর কিছু কাজ করিবার 
প্রস্তাব কর! হয় । বাজেট সম্বলিত অর্থবিলটি €(1519000 8111 ) কমন্স 

সভার গৃহীত হইয়া লর্ভসভায় আসিলে লর্ড সভা উহা প্রত্যাখ্যান করে । 
লর্ড সভার অধিকাংশ সদস্যই ভূমি ও সম্পন্তিশালী এবং রক্ষণশীল দলভুক্ত । 
কাজেই স্ব।ডাবিকভাবেই প্রস্তাবগুলি তাহাদের মনোমত হয় নাই'। 

বিলটি প্রত্যাখ্যাত হইলে কমন্সসভায় এবং সারা দেশেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার 

স্ষ্ট হয় এবং লুর্উসভাব এই কাধ্য অগণতান্ত্িক ও শাসনতন্্বিরোধী 

বলিয়া নন্দিত হয় । উদারনৈতিক ক্যাবিনেট ইহাকে চ্যালেঞ্জরূপে 

গ্রহণ করিয়৷ পদত্যাগ করে এবং বাজাকে দিয়া পার্লামে“ট ভাঙ্গিয় দিয়া 

'বিলট এবং লর্ভসতার ক্ষমতাহাস এই "দুইটি উপলক্ষ করিয়া সাধারণ 
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নিব্বাচন অনুষ্ঠান করায | নিব্বাচনে উদারনৈতিক দলের , বিপুল 
ভোটাধিক্যে জয হয ৷ এ্যাসক্ইথ ক্যাবিনেট ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিরা এ 

বিলটই আবাব কমন্সসভায় পাশ কবাইয়া লর্ডসভায় প্রেরণ করিলে 
লর্ড সভা উহা পাশ করিতে বাধ্য হয়| .কিন্ত ক্যাবিনেট ইহাতেই ক্ষান্ত 

হইল না। যাতে ভবিষ্যতে লর্ডসভা আব কমন্সসতান আস্বাভাজন 
সবকারকে এইভাবে বিব্ভ না করিতে পাবে সেজন্য 19109 সনে পালামেণ্ট 

বিল (7১৪]19]707 0111 ) নামে একটি বিল কমন্সসভাঁয় উপস্থাপিত 
বরিল। বিলটিব দইটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল, (1) কমন্সসভায় কোন 

অর্থসংক্রান্ত বিল পাশ হইবার পর লর্ড সভা উহ! মাত্র একমাস সময় উহা 

ধরিয়া রাখিতে পারিবে, তাহারপর উহা লর্ভসভাব সন্মতি ছাড়াই 

আইনে পরিণত হইবে ; (2) অন্যান্য বিলও কতগুলি শন্তসাপেক্ষে লর্ড - 

সভার সম্মতি ছাড়াই আইনে পনিণত হইতে পারিবে । 

বিলাট লর্সভাষ যাইবাব পব আভা উহ1 সরাসবি প্রত্যাখ্যান না 

কবিয়।৷ লরঙাভাব গঠন সংস্কার সম্বলিত কষেকটি বিকল্প প্রস্তাব দেব । 

কিন্তু ক্যানিনেট পবিষ্ষাব জানাইয়া দেয বিলটি অক্ষততাবে পাশ কবা 

ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণযোগ্য হইবে না। কিন্ত লর্ডসতা ইহাব পবও 
নিঘিক্রম থাকা ক্যাবিনেট আবাবৰ পদত্যাগ করিয়া বিলটিকে উপলক্ষ 

কবিয়া দ্বিতীয়বার নিবর্বাচন অনুষ্ঠান কবাষ। নিব্বাচবের ফলে আবাব 
উদারনৈতিক দলেবই জয হয । বিলটি আবার কমন্সসভায় পাশ হইয়া 

লর্ড সভাষ প্রেরিত হইলে লর্ভসতা টালবাহানা কবিতে থাকে এবং শেঘ 

পর্যন্ত রাজাকে দিযা প্রযোজনীয় সংখ্যক বিলে সমথক নড স্থষ্টি করিয়া ব্ড- 

সভার প্রতিরোধ নস্যাৎ করিবার হুমকি দেখাইবাব পব লর্ডসভা উহা নিতান্ত 

অনিচ্ছাসত্বে বিল বিবোধী অধিকাংশ অদস্যেবক অনুপস্থিতিতে অল্প 
সংখ্যাধিক্যে পাশ করে। বিলটি 1911 সনের পালামেণ্ট এ্যাক্ট নামে 

আইনে পরিণত হয । ইহা দুই সভাব মধ্যে শাসনতান্্রিক সম্পক যাহ? 
এতদিন অলিখিত প্রথার ভিত্তিতে নমনীয় অবস্থায় চলিয়া আসিতেছিল 

তাহা তুম্প্ আইনের মাধ্যমে সংশয়াতীতভাবে সুনিদ্দিষ্ট কর হইল 
এবং ইছাব ফলে লর্ড সভা একটি গঁলিতনখদন্ত সংস্থায় পবিণত হইল । 

1911 জনের পালামেন্ট আইনের ধারাসমৃহ : 

(1) অর্থবিল সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল যে যদি কমন্সসভা কোন অর্থবিল 

পাশ করিয়া সেসন শেঘ হইবার অস্ততঃ একমাস পৃব্বে লর্ড সভায় 
প্রেরণ কবে এবং লর্ড সভা যদি তাহার একমাসের মধে) বিলটি কোনরূপ 
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সংশোধন ছাড়াই পাশ না করে তবে বিলটি রাজাব সম্মতির জন্য 
উপস্থাপিত হইবে এবং রাজার সন্মতি পাইলেই লূর্ভসতা পাশ না কর! 
সত্বেও আইনে পরিণত হইবে | 

অর্থবিলের সংজ্ঞা এইভাবে গৃহীত হইল্র যে ইহা শুধু কর সম্পফিত 
বিলকেই বুঝাইবে না, ব্য়বরাদ্দ, ধারণ ও হিসাব পরীক্ষা সংক্রান্ত 
বিলসমূহছও ইহাব আওতায় পড়িবে এবং কোন বিল আইনে প্রদত্ত 
সংজ্ঞানুসারে অর্থবিল কিনা তাহ নিদ্ধাবণ করিবাব চূড়ান্ত ক্ষমতা কমন্সসভাব 
স্পীকারের উপব ন্যস্ত হইল। স্পীকারকে এইরূপ একটি নির্দেশপত্র জারি 
কাবিতে হইবে | 

(2) অন্যান্য বিল :' অর্থবিল, বা পার্লামেন্টে আইন নিদ্দিষ্ট মেয়াদ 
বৃদ্ধি বা প্রতিসন্যাল অর্ডার অনুমোদন সম্পকিত বিল ছাড়া অন্যান্য বিল 

যদি কমন্সসভা একই পার্লামেন্টের বা একাধিক পালামেণ্টের পর পব 

তিনটি সেসনে পাঁশ কবিষা প্রতিবাবই সেসন শেঘ হহবাব অন্তত: একমাস 

পৃক্বে লর্ড মভাষ প্রেরণ কবে এবং লর্ভসভা দি প্রতিবাবহ উহা পাশ না 
করে তবে লর্ড সভ। কর্তৃক তৃতীয়বার প্রত্যাখ্যানের পর বিলাটি রাজার সম্মতির 
জন্য উপস্থাপিত হইবে এবং বাছার সন্মতি পাইলে লর্ডসত। প্রত্যাখ্যান 

কবা সত্বেও আইনে পরিণত হইবে ; তবে বিলটি প্রথম সেসনে কমন্নসভায় 

দ্বিতীয পাঠ এবং তৃতীয় সেসনে তৃতীয় পাঠেন মধ্যে অন্ততঃ দুই বসব 
অতিক্রান্ত হইতে হইবে এবং শুরু হইতে শেঘ পঞ্চ'ম্ত বিলটিতে এমন 

কোন পরিবন্তন করা হইবে না যাহা শুধু কাঁলাতিপাতেন কারণে একান্ত 
প্রয়োজন হইয়৷ থাকে । 

(3) পাঁলণমেণ্ের মেয়াদ সঙ্কোচন : এই আইনে পার্গামেণ্টেব 
কাধ্যকালের উচ্চসীম! ? বসব হইতে কমাইযা 5 বতসনে নিদ্ি্ট হয় | 

অবশ্য পার্নামেণ্টের ভবিঘ্যতে নৃতন আইন দ্বানা এই মেমাদ পরিবর্তন 
করিতে কোন বাধা নাই | দুই মহাযুদ্ধেব সময তাহা নবাও হয | 

এই ধাবাটির উদ্দেশ্য হুইল কমন্সসভাব বিপুল ক্ষমতা বদ্ধিব কাবণে 

সভা যাহাতে জনমতের সহিত দীধকাল নিচ্ছি না থাকে ভাহা নিশ্চিত 

করা । প্রথম ধারাটিতে অর্থবিল ব্যাপারে কমন্সসভার প্রা এবাধিপত্য 

প্রতিষ্ঠিত হয় । একমাস পরন্যস্ত বিলাটিকে বিলশিত বা ছাড়া লর্ডসহার 
আর কোন ক্ষমতা রহিল না। অন্যান্য বিল সম্পর্কে এবশা "্মন্পগভাল 

ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও লর্ভ সভার ক্ষমতা 'ণযেধানে নির্লি বৰা 
হয় নাই । অন্ততঃ দুই বৎসর পধ্যন্ত ল্র্ভসতা বোন বিলকে ধরিযা বাখিতে 
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পারে এবং এই দুই বৎসরের মধ্যে জনমতের পরিবর্তন হইতে প্লারে বা 
মন্ত্রিসতার পরিবর্তন হইতে পারে । তাছাড়া বিলটি পাশ করা নস্বন্ধে 

সভার এতটা তাগিদ থাকা চাই যে লর্ড সভার বিরোধিতা সত্বেও পর 

পব তিনটি সেসনে অপরিবন্তিত আকারে কমন্সসভা বিলটি পাশ করিতে 

এবং সেসন সমাপ্তির অন্ততঃ একমাস পৃব্বেই লর্ড সভায় প্রেরণ করিবে, 
অর্থাৎ বিলটিকে এমন অগ্রাধিকার প্রতিবাবেই দিতে হইবে যাহাতে & 

সময়সীমার মধ্যে বিলট সভায় পাশ হয়। স্তরাং দেখা যাইতেছে 

অর্থবিল, পালামেণ্টের কাধ্যকালবৃদ্ধি ও প্রভতিসন্যানল অর্ডাব অনুমোদন 

সংক্রান্ত বিলগুলি ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে লর্ড সভার কিছুটা কর্তৃত্ব 

থাকিয়া যায় উপবোক্ত শর্তগুলিব কারণে, কিন্তু এক্ষেত্রেও কনন্সসভা৷ যদি 

কোন বিল সম্বন্ধে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয় তবে লর্ডসভার অনিচ্ছাসত্বেও 

উহা পাশ করাইতে সক্ষম হয় । 

এই আইন পাশ হইবাব পব প্রথম মহাযুদ্ধ পধন্ত উদারনৈতিক' দলই 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল । তারপব দুইটি মহাযুদ্ধ ও অন্তবত্তীকালেও আস্ত 
তিক রাজনীতির আবর্তে জাতি এতই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে লসভার 
ক্ষমতা বা অক্ষমতা বা সংস্কার সম্পকে চিন্তার অবসর ছিল না । আইনটিকে 
সকল পক্ষই মানিয়া লইয়াছিল । 1947 সাল পধ্যন্ত মাত্র দুইটি আইন 
পালীমেণ্ট আইনের পদ্ধতিতে লঙসভার বিরোধিতা সত্বেও পাশ হয়| 
কিন্ত দ্বিতীয় নহাযদ্ধের পর 1945 সালের সাধারণ নিব্বাচনের সময় 
শ্রমিক দল তাহাদের নিব্বাচনী ইস্তাহারে পবিষ্কার জানাইয়া৷ দেয় লর্ড সতা 
গ্গাবা জনগণের ইচ্ছার বূপায়ণে বাধা স্পষ্ট তাহারা ববদাস্ত করিবে না। 

এ ইস্তাহাবে অনেকগুলি ভারি শিল্প বাষ্রীয়ত্ত করিবার ও নানাবিধ সমাজ- 

কল্যাণমূলক বিধানে কন্মসূচীও ঘোঘিত হয় । উত্ত কর্মসূচীর ভিত্তিতে 
নিব্বাচন দ্বন্দে নামিযা বিপুল সংখ্যাধিক্য লইয়া জয়ী হওয়াতে স্বাভাবিক 
তাবেই শ্রমিক ক্যাবিনেট তাহাদের ঘোঘিত রাষ্্রায়ত্তকরণ প্রভৃতির কর্ম 
সূচী রূপায়ণ করিতে প্রয়োজনীয় বিল পালামেণ্টে আনিতে শুরু করে। 
প্রত্যাশিততাবেই এ সব বিল রক্ষণশীল দলেব সংখ্যাধিক্যপুষ্ট লর্ভসভার 
বিরোধিতার সন্ুখীন হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই পালামেণট আইনের বলে 
পাশ ববাইতে হইলে যে বিলম্ব হইবাব কখা তাহা এড়াইবার জন্য শ্রমিক 
দধকাবকে লর্ড সভার প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি অনিচ্ছা সত্েও মানিয়া লইয়া 

বিল পাশ কবাইতে হয় । তাহাতে তাহাদেব কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণে 
খুবই অসুবিধার স্ষ্টি হয | ইহা! নিবারণের জন্য 1947 সালের শেঘদিকে 
এমিক সবকার পালামেণ্ট এ্যান্ট (801910006 2০6) সংশোধন করিবার 
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জন্য একটি বিল কমন্সসভায় আনয়ন করে, যাহাতে স্থির হয় পৃব্বেব 
াইনে লর্ডসভাব প্রত্যাখান সত্বেও কমন্সসভার একক শমথনে কোন 
বিল পাশ কবাইতে যে সব্র্বোচ্চ সময়সীমা নিদিষ্ট ছিল তাহা দুই 
বত্সর হইতে এক বংসরে এবং তিন সেসন হইতে দুই মেগনে কম'ণর ব্যবস্থা 
করা হয় । বিলাটি কমন্পসভাষ পাশ হইয়। লর্ড সভায় প্রেরণ করিলে 

লর্ভসত। প্রতণখ্যান করে এবং শেঘ পধ্যন্ত পালামেট আইনেব পদ্ধতি- 
ক্রমে 2 বধ্গব পবে 1919 সালে আইনে পরিণত হয়! স্ুৃতিবাং বত্তমানে 

সাধারণ বিলের ব'পাবেও লর্ড ঘতার ক্ষমতা আবও সক্কচিত হইযাছে। উহা 

মাত্র এক বংসব পযন্ত কোন বিন আইনে পবিণত +%বিতে বিলম্বিত 

কবিতে পারে, এবশ্য ইতিনপ্যে বিলটি কমন্সণভাষ পর পব দুইটি সেসনে 

পাশ হওয়। প্রয়োজন | 

সংশোধিত পালামেণ আইনে ফলে লর্ভসভাব কম্মনমতা লুপ্ত প্রা 
হইয়াছে এবং লর্ডসভ। তাহার ভূমিকা পালনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। 

ফাহারা আইন কবিয়া ইছাব ক্ষমতা সঙ্কোচনে অগ্রশী হখরাছিলেন তীহাবা 

কিন্ত ইহার বিলুপ্তি ঢান নাই, ইহাব সংস্কার চাহিবাছিলেন । কিন্ত যেহেতু 

ইছাব যখাবথ মংস্ক।র বহ চিন্ত। ও অনযপাপেক্ষ এবং আযামসাধ্য ব্যাপাব, 

সমস্যার সমাধান ভবিষ্যতেব জন্য মুলতুবি রাখিয়া আপাততঃ কাধ্য- 
সিদ্ধিব উপার হিসাবেই পার্ামেন্ট আইন দুইটি পাশ কবে | 1911 

সালেব আইনের প্রস্তাবনায় ইহা স্পছ কবিয়। উল্লেখ কবা হইয়াছে | 

1949 সালের বিল উথাপিত হইলে লর্ড সভাবই কনেক্জন সদস্য সতাৰ 

সংস্কারকলে কতকগুলি প্রস্তাব লইয়া সব্বদন্ীব সনম্মেব্ন আহ্বান করেন 

যাহাতে শ্রমিকদলও অংশ গ্রহণ কবেন | কিন্তু মটেন্য না হওয়ায় 

প্রচেষ্টা ব্যধ হয; ঘেমন ইতিপুব্বে আবও অনেক অনুবপ প্রহথাস ব্যর্থ 
হইয়াছিল | সমগ্যাটব সব্বপন্মত সমাথান এপধত্ত সন্তব হয় নাই । 

লর্সভার সংস্কার সমস্যা : 
এখন আমন এই সমপ্যাটি স্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিব । 

সমপ্যাটির উৎপত্তি অনুসন্ধান কবিলে আমরা দেখিতে পাইব যে উনবিংশ 
শতকে 1832 গাল হইতে নাবভ্ত কলিনা 192 পধন্ত বিভিগ্ন সংস্কাব আইনেব 
মাধ্যমে তোটাবিকান সম্পূসাহণেন ফন্নে কমন্পপভাঁব কাঠামোব আমূল 

পবিবর্তন হইযাছে; অভিজাত শ্রেশীব কেন্দ্র হইতে ইহা গণতান্তিক 
সংস্বায বূপান্তবিত হইয়াছে । অপবপনক্ষে লুর্উসভ'র গঠনে এই সময়ের 
মধ্যে কোনই পরিবর্তন হয় নাই | সম়াজনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক 



156 বিদেশী রাষ্সমূহের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাজ্য 

হইতে ইহাকে একার্ট অচলায়তন বলা চলে । যতদিন কমন্পসতাও অতি 
জাতশ্রেণীর মুখপাত্র ছিল ততদিন ইহাদের মধ্যে বিবোধ দেখা দেয় 
নাই, কেননা স্বারের সংঘাত ছিল না । বিরোধ দেখা দিল কমন্সসভায় 

গণতশ্বীকরণেব অগ্রগতির সাথে সাথে।. লর্ভসভা ভূস্বামী, পুজিপতি 
ও ধনিকদেরই কেন্দ্র বহিয়া গেল কিন্তু কমন্সসতা সনাজের বিভিন্ন 
স্তরের সাধারণ মানুঘেব মুখপাত্র হইল । যেহেতু বত্তমান যুগের রাষ্ৃতত্বে 
জনগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্স বলিয়া স্বীকৃত, অভিজাত শ্রেণীর 

কেন্দ্র লর্ডসতা জনগণেব মুখপাত্র কমন্সসতার চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন হইয়! 
পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে এবং যদি না লডসতা এই পরিবন্তিত অবস্থা 

স্বীকার করিয়া লইত এতদিনে লর্ডসভার অস্তিত্বই থাকিত না। এজন্য 
অধ্যাপক মনবে। বলিযাছেন, “লর্ডসতার দৃবর্বলতাতেই ইহার শক্তি নিহিত 
(20550505010 07009170556 ০06 10105 81595 ি00) 109 

ড/58100655-7+_1৬10710 ) | লর্ডসভা তাহাব ক্ষমতাচ্যুতি মানিযা লইয়া! 

টি'কিয়। থাকিতে সমর্থ হইবাছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষে যখাযথ ভূমিকা 

পালন কবিতে সমর্থ হয় নাই | সমস্যাব সমাধানও হয নাই, মুল সমস্যা 
হইল দুইটি কক্ষে মধ্যে একটা সুস্থ ও সুসমঞ্জস সম্পর্ক আনযন কবা | 

তাহা করিতে হইলে লর্ডসভাব গঠন ও ক্ষমতা দুইয়েরই আমূল পুনবিন্যাস 
প্রযোজন | তাহাব জন্য নানা পবিকল্পনা বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবিত হইয়াছে 

কিন্ত এ পর্যন্ত কোনটিই সব্বসন্মতভাবে গ্রহণযোগা হয় নাই। ফলে 
স্বিতাবস্থাই বজায় বহিয়াছে | 

প্রস্তাবগুলি আলোচনাৰ পৃর্বে কি কি কাধণে লর্ডসতার বিরুদ্ধে লোকের 

মনে বিরূপ ভাবেব সৃষ্টি হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন । 

প্রথমত; যাহা ইচাব প্রধান ব্যত্যয় বলিষা বরা হয তাহা হইল 

ইহার অধিকাংশ সদস্যেব উত্তবাধিকার সূত্রে সদস্যপদ প্রাপ্তি । আধুনিক 

যুগে একমাত্র জন্মের কাবণে অন্য কোন যোগ্যতা না থাকিলেও একটি 

আইনসভীব সভ্য হাওয়াব দাঁবি নিতান্তই হাস্যকৰ বলিয়া প্রতিভাত হয় 

এবং লর্ডসভাব প্রায় 90 শতাংশ সত্যই এই সূত্রেই সভ্যপদেব অধিকারী । 

সুতিবাঁং লর্ডসভাকে বর্তমান যুগের সহিত সঙ্গতিবিহীন মনে করা হয় । 

বিশেষত. বলা হয় ব্িটেনের মত গণতান্বিক রাষ্ে এজপ একটি সংস্থা 

যেখানে বিশেষ সুবিধাতোগী ( 90%1198০0 ) এক শ্রেণীর প্রাধান্য 

তাহার স্থান নাই। ইহা বর্তমান কালেরও অনুপযোগী | 
দ্বিতীয়ত: এই মতাৰ বিকদ্ধে আর একা অভিযোগ হইতেছে যে 

ইহা রামজে মুরের তাধায় (7২৪159% 74৮1) ধনিক ও পুঁজিপতি 
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শ্রেণীর সাধারণ দুর্গে (40010177019 10111659 ০01 62111) ) পবিণত 

হইয়াছে। পৃব্বে এখানে অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ভূত্বামী, যখন 
ভমির মালিকানাই ছিল আভিজাত্যের নিদশন, বত্তমানে বড় জমিদাব 

ছাড়াও, ধনী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পুঁজিপতি শ্রেণীই প্রধানত: লর্ডসতাব 
সদস্য হন, সমাজের চরিত্র পরিবত্তনে বিতই এখন আভিজাতোর মানদণ্ড । 
সত্যিকারে গুণী, জ্ঞানী যেমন প্রখা।ত বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক, চিকিৎসক 

বাজনীতিবিদূ বা প্রখিতযশ! ক্টনীতিবিদৃ, অবসরপ্রাপ্ত বাজকন্মচারী প্রভৃতি 

ধনিক শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিতায় পাবিয়া৷ উঠেন না । কাজেই গণতন্ত্র 
যুগে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান লোকের শ্রদ্ধা আকর্ধণ করে না । ধনিকশ্রেণী 
কায়েমী স্বার্থের বক্ষক হিশাবে সভ। দরিদ্র সাধাবণ মান্ুঘের কল্যাণকৰ 
সকল্ প্রস্তাবের বিবোধিতা করিয়া থাকে । 

ততাষতঃ লডসভাব আব একটি লক্ষণীয় ত্রুটি হহতেছে ইহা বহুদিন 

টিং একটি বাজনৈতিক দলেরই কৃক্ষিগত, সে দি হইল রক্ষণশীল 
দল (0010561৮21৩ [৯87 ) | এইটিব সহিত প্রথম দুইটির ঘনিষ্ট 

সম্বন্ধ রহিয়াছে । রক্ষণশীলদ্বে নীতিসমূহ ও কাধ্যক্রমেব স্বাভাবিকভাবেই 
পঁজিপতি ধনিক শ্রেণীব কাছে আবেদন আছে এবং যেহেতু তাঁহবাই লর্ভসভায় 
সংখ্যাগবিষ্ঠ, লর্ডসভাঁয় বক্ষণশীল দলেৰ সব সমযই আধিপত্য থাকিয়াছে । 

তাছাডা উত্তরাধিকাব সূত্রে সভ্য হওযার দরুণ এই অংশ কখনও হাস 
পায় না। বক্ষণশীল দলই গতি শতাব্দীতে অধিকাংশ সময় ক্ষমতায় 

অধিষ্ঠিত থাকায় প্রতি বছবই এ দলের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

সে তুলনায় উদারনৈতিক ও শ্রমিকদল খুব অল্প সংখ্যক পিয়াব ত্য 
করিতে পারিয়াছে । এক দলেব ধারাবাহিক সংখ্যাগবিষ্ঠতাব ফলে যখনই 

উদারনৈতিক বা শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসিযাছে লঙসত। সরকাবের 
বিরোধিতায় তৎপব হইয়া উঠিযাছে, প্রগতিশীল সকল কার্যক্রম ব্যর্থ 

কবিতে প্রয়াসী হইয়াছে । গ্র্যাডষ্ঠোন ও ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান কমন্সভায় 

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্বেও তাহাদের কর্ধসূচী রূপাযনেব জন্য প্রয়োজনীয় 
আইন লর্ডসভার বিরোধিতার জন্য পাশ কবাইতে না৷ পাবিষা ব্যর্থমনোবথ 
হইয়াছিলেন । লর্সভার এই প্রতিবন্ধকস্থষ্টিশীলতা 1909 সনে লয়েড 

জজ্জঞের বাজেট প্রত্যাখানে চরমে পৌছায যাহাৰ ফলশ্রতি হইল 1911 

সনের পালামেণ্ট আইন পাশ ও লর্ডসভাব ক্ষমতা হবণ। 1947 সনে 
শ্রমিক দরকারের আমলে একই ঘটনার পুনরাবন্তি এবং আর একদফা 

ক্ষমতা সঙ্ষোচ। অথচ রক্ষণশীল দল যখন ক্ষমতার অধিষিত থাকে 

তখন লর্ডসতা কোন বিলের বিরোধিতা, করে না, বস্তত; তখন ইহার 
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সরকার ও কমন্পসভার কাধ্য নির্বিচারে অনুমোদন ছাড়া আর ,কোন 
কল্মতৎপরতা। থাকে না | বর্তমানে লর্ডসভার প্রায় দই তৃতীয়াংশ সদস্যই 
রক্ষণশীল দলেন গত্য | সুতরাং এ দল ক্ষমতায় আসীন থাকুক বা ন। 
থাকক সকল বিষয়েই দলের ফা সিদ্ধান্ত লুঙডসভ। তাহাই অনুসরণ করে। 
কাজেই অন্য দল ক্ষমতাসীন হইলে লডশতার বিরোধ অনিবাধ হইয়া 
পড়ে। জাতিৰ বৃহত্তর স্বাথে এ অবস্থাটা মোটেই ০স্থ ও স্বাভাবিক মনে 

হয লা। বিশেষতঃ রক্ষণশীল দল মুখ্যতঃ সমাজের ধনিকশ্রেণীর 
কায়েমী স্বাথের মুখপাত্র হওয়ায় দলীয বিভেদ একটা শ্রেণী বন্েদের 
রূপ নেষ যাহাতে লর্ভঘভা৷ সবর্বদা ধনিক শ্রেণীর পক্ষ লুইয়া থাকে । 

চতুর্ধতঃ লর্ডগতার সদস্যবা কাহাবও দ্বারা নিবর্বাচিত না হওয়ায় 
কাহারও কাছে দাবিত্বশীল নয় । অথচ তন্বগতভাবে সভাকে জাতির 
প্রতিনিধিমূলক এবং আস্থাভাজন বলিয়। ধরা হয়| সিড্নি ও বিযাটটি,স 
ওয়েব বলিযাছেন,_ “ইহা সিদ্ধান্তগুলি ইহার গঠনপ্রকৃতি দ্বারা দুষ্ট ; ইহা। 
অপেক্ষা নিকৃই প্রতিনিবিমূলক প্রতিষ্ঠান হয় নাই |” সুতিবাং ইহার গঠনেব 

তিত্তির পবিবত্তন একান্ত প্রযোজন | 

সবর্কশেঘে লর্ডমভাব বিকদ্ধে সদস্যদেৰ সভাষ অনুপস্থিতি ও সভার 
কাধ্যে 'নংশগ্রদণে অত্যাসগত ওদাগীনোর অভিমোগ কবা হয | পৃবের্বই 

বলা হইয়াছে সাধাবণতঃ সভাষ একশত জনের অধিক গদস্য উপস্থিত 

থাকেন না৷ এবং মাঁতববাও উপস্থিত হন তাহাদের মধ্যে মন্ীরা ছাড়া খুব 
অল্পসংখ্যকই আলোচনা বা বিতর্কে সন্রিষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

কিত দেখা গিযাছে যখন কোন প্রগতিশীল আইন বা প্রস্তাব উপস্থিত 
হয বিপুল সংখ্যক সদস্য এমন কি যাঁহাদেব কখনও সভাকক্ষে দেখ 
যায নাই তাভাবাও আসিয়া উচ্ভাব হ্বিদ্ধে ভোট দেন, যেমন হইয়াছিল 

191] ও 1947 সনে । উহাতে লর্ডৰভাব আর 'যতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং ইহাব সংস্কান প্রশ্ন আবও জকরী নবিষা ভুলিয়াছে । 

লর্ভসভার সংন্দার সংক্রন্ত নানা প্রত্তান £ 

194 সনে পাশামেট আইনেব সংশোধনী বিলটি পাশ হওয়ার 

সাথে সাখে লডগভাব উচ্ছেদের প্রস্তাব চিরতরে নিষ্পত্তি হইয়৷ “্গয়াছে 

বলা যায়। কেননা শ্রমিকদলুই প্রধানত: এই প্রস্তাবের উদ্যোগী ছিল 

এবং তাহাবাই লড়নভাকে রক্ষা করিরাই আইন পাশ করে। ইহার পর 

ওঠে সতাব সংস্কারের পরশ । এই ব্যাপারের দুইটি দিক আছে- একটি, 
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গঠনের সংস্কার, অনটি ইহার ক্ষমতা ও কাধ্যাবলীর সংস্কীর। সংস্কার সম্পবি ত 

প্রস্তাবগুনির কোন কোনটি ইহার একটির উপর আবার কোন কোনটি 
দইটির উপরই জোর দিয়াছে 1 - 

1809 সন হইতেই নানা প্রস্তাব উখাপিত হইয়া আসিতেছে 

যদিও কোনটিই বূপাযিত হয় নাই । এ বছর লর্ড রাসেল (1.01৫ 

[1590] ) একটি বিল আনযন করেন পধায়ক্রমে সভায় জীবিতকালমেয়াদী 

পিয়ার (716 76615 ) ত্যাষ্ট করিবাব জন্য, কিন্তু উহা গৃহীত হয় নাই । 
উহার পর বিভিন্ন সময়ে আল গ্রে, লর্ড রোমবেরি প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিভিন্র 
প্রস্তাব দেন। 

1907 সনে সভার. কার্যরকাবিতা বৃদ্ধির জন্য এযাবৎ সব প্রস্তাব উ্থাপিত 
হইয়াছিল সেগুলি পরীক্ষা কবিয়া দেখার জন্য সভা একটি সিলেক্ট কমিটি 

গঠন করে । এ কষিটি রিপোটে নিমোক্ত সদস্যদের লইয়া লুডসতা। 
গঠনের স্থপাবিশ করে,_কয়েকজন রাজকমাব পিয়ার, আপীল 
লর্ডগণ, জন্মাধিকার স্ত্রে পিয়ারগণ দ্বারা নিব্বাচিত 200 জন 
প্রতিনিধি, কযেকজন বিশেষ যোগ্যতাযুক্ত জন্মাবিকার সূত্রে পিয়ার, 
জীবিতকান্রমেয়াদী পিয়ারগণ ও ধন্মীয় পিয়াবগণ । কিন্তু অব্যবহিত 

পরেই লর্সভা ও কমন্সসভার মধ্যে যেক্ষমতার লড়াই শুরু হইয়া যায় 

যাহার ফলশ্বন্তি হইল 1911 জনের পালামেণ্ট আইন তাহাতে এই বমিটির 

সুপারিশ চাঁপ। পড়িয়া যায়। কিন্তু এ আইনের প্রস্তাবনাতেই ঘোষণা 

করা হয় যে ম্থাইনটি লর্ডসভার সংস্কারেব পথেই একটি পদক্ষেপ । 
প্রস্তাবনায় বলা হয়, “লর্ডসভা বত্তমানে যাহা আছে তাহার পবিবর্তে একটি 

দ্বিতীর কক্ষ প্রবর্তন করিতে হইবে যাহা হইবে জনপ্রতিনিধিমূলক, জন্মগত 
অধিকার ভিত্তিক নয় |” কিন্তু এই ইচ্ছা প্রথম মহাযুদ্ধের চাপে কাব্যে 
পরিণত হইতে পানে নাই, তাছাড়া পার্লামেট আইনে লরসভার ম্মমত। 

সঙ্কষোচনের ফলে তদানীন্তন উদাবনৈতিক সরকারের আত অমস্যা মিটিয়। 

যাওয়ায় মূল সমপ্যাটিব অমাধানের তেমন তাগিদও থাকে নাই। 
1917 সনে দূই কক্ষের সমানসংখ্যক সদস্য লইরা এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী 
লোক লইয়া! এাডন্রাইসের সভাপতিত্বে 30 ভনেব একটি কমিটি নিয়োগ 

কর] হয় সমস্যাটির বিশদভাবে আলোচনা করিয়৷ রিপোর্ট দিবার জন্য । 

ব্রাইস কহিটি রিপোট: 
কমিটির মতে সুপ্রাচীন কক্ষটির ধারাবাহিকতা বজায় ব্বাখার জন্য 

কিছুসংখ্যক পিয়ারকে সভার সদস্য রাখ। প্রয়োজন, আবার ইহাও দেখিতে 
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হুইবে যে উহার সদস্যপদ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং 
একটি বিশেষ বাজনৈতিক মতবাদ সভায় প্রাধান্য না পায়। এই নীতি 
অনুসবণ কবিয়া কমিটি শিমরূপ স্গপারিশ কবে 2 

ভবিষ্যতে লঙঘভান (মোট সদস্যসংখ্যা হইবে 327 জন | উহার তিন- 
চতুর্থাংশ অর্থাৎ 246 জন সদস্য কমন্সসভায় সদস্যগণকে আঞ্চলিক 
ভিত্তিতে ।3টি নিব্বাচক মগ্ডলীতে ( 15০1018] ০০11629 ) বিতক্ত কবিয়া 
তাঁহাদের দ্বাবা নিক্বাচিত হইবেন | প্রত্যেক নিব্বাচকমণ্ডলীর জনসংখ্যার 
অন্পাতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা (০০৪) নিদ্ধারিত থাকিবে। 
বাকী 81 জন সদস্য দুইটি কক্ষেব একটি স্থাধী যুগ্ম কমিটি দ্বারা সমগ্র 
পিয়ারগোঠী হইতে নিবর্বাচি5 হইবেন | সভার 'কাধ্যকাল হইবে 12 
বসন, প্রতি চাব বৎসব অন্তব এক তৃতীয়াংশ সদস্য বিদাঁষ লইবেন, 
নূতন সদস্য তাহাদেব স্বলাভিঘিক্ত হইবেন । 

ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী সম্বন্দে কমিটির মতে সংশোধিত কক্ষ কমন্সসভার 
সমান ক্ষমতাৰ অধিকাবী হইনে না, বিশেষতঃ অর্থবিল 3 মন্ত্রিসভার উপব 
কর্তৃত্বেব ব্যাপাবে কমন্সসভাব অনকক্ষ হইবে না। কমিটি নিমোক্ত 
কাধ্যাবলী দ্বিতীর কক্ষেব উপযোগী বলিয়৷ বিবেচনা কবে _- 

(1) কমন্সনতা হইতে প্রেবিত বিলগুলিব সমীক্ষা ও সংশোধন ; 
(2) অপেক্সাকৃত কম বিতর্কমূলক বিলগুলির সূত্রপাত : 

(3) একটি বিল আইনে পবিণত করিতে ঠিক ততটা ( তাহাব অধিক 
নয় ) বিলম্ব ঘটান যাহাতে বিল্টি সম্বন্ধে সমগ্র জাতিব মতামত যথাযথ 
ব্যক্ত হইতে পাবে; 

(4) বড় বড় এবং 'গুকত্বপূরণ সমস্যা সম্বন্ধে বিশদ ও স্বাধীনভাবে 
আলোচনা | 

রিপোটেব স্ুপারিশগুলি বিভিন্ন মতের মধ্যে সামধীস্য বিধানের চেষ্টা 

কবায কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পাবে নাই | তবুও 1922 সনে লয়েড 
জজ্ঞের মন্ত্রিসতা ইহার সারাংশ সম্বলিত করি৷ একটি প্রস্তাব পার্লামেণ্টে 

উপস্থাপিত করে, কিন্তু সকলেরই আগ্রহে অভাবে প্রস্তাবটি বিশেষ 

অগ্রসব হয় নাই এবং অল্পদিনের মধ্যে কোয়ালিশন সরকারের পতন 

হওয়ায় ব্যাপারটি চাপা পড়িয়া যায় এবং যদিও মধ্যে মধ্যে সমস্যাটি 

সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে এবং কক্ষের সংস্কাব বিঘষে বিবিধ প্রস্তাবও 

উত্থাপিত হইয়াছে কিন্তু কোনটিই ফলপ্রসূ হয় নাই । 
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948 সনের ত্রিদলীয় সম্মেলন : 
ইহার পর সমস্যাটির সমাধান কল্পে আর একবার বিশেষ বিবেচন। 

করা হয় 1948 সনে শ্রমিক সরকাবের আমলে লুউভার ক্ষমতার আরও 
সঙ্কোচ কবিয। পার্লামেন্ট আইনের সংশোধন্টী বিলা্ট কমন্সসভায় প্রথমবার 

পাশ হইবার পর। ল্ডসভাই এ ব্যাপাবে উদ্যোগী হয়| শ্রমিক সরক!র 
বিধষটি বিবেচনা করিতে শন্মত হইলে প্রধানমন্ত্রী এটুলির সভাপতিত্বে একটি 
ত্রিদলীয সন্মেলন আহ্বান করা হয়| এই সন্মেলনে লর্ডসতার পুনর্গঠন 
সন্বন্ধেই প্রধানতহ আলোচনা হয় এবং নিমলিখিত নীতিগুলি সম্পকে 

মোটামুটি মতৈক্য স্থাপিত হয় । 

(1) ছ্বিতীয কক্ষ 'নিম্রকক্ষের প্রতিত্বন্দী না হইয়া পরিপুবক 

বে, 

(2) লঙসভাকে এমনভাবে পুনর্গ ঠিত কবিতে হইবে যে যতদূর সম্ভব 
ইহাতে কেবল একটি দলই চিরস্থাধী সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় ; 

(3) বন্তমান বংশানুক্রমিক অধিকার লুর্ডসতায় সদস্যপদ প্রাপ্তির একমাত্র 
যোগ্যতা বলিয়া গণ্য হইবে না ; 

(4) দ্বিতীয় কক্ষের সদদ্যগণ ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও দেশ সেবার 

কাবণেই নিযোজিত হইবেন | তীহারা জন্মগত অধিকারে পিয়ারদের 

মধ্য হইতে বা সাধারণ মানুঘেব মধ্য হইতেও সংগৃহীত হইতে পারেন ; 
(5) মহিলাবাও পুরুঘদের মত সদস্য হইতে পারিখেন ; 

(6) দ্বিতীয় কক্ষে কযেকজন রাজপবিবাবের লোক, ধন্মাঁয় লড ও 

আপীল লডেরও অন্তভুক্তির ব্যবস্থা থাকিবে ) 

(7) যাহাতে নিয় আষেব লোক সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত না হন, 

সদস্যদেব ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে : 

(8) যেপন পিধাৰ লঙগভাষ স্থান পাইবেন না তাহার কমন্সসভাষ 

নিব্বাচনে প্রতিদবন্দিতা করিতে বা ভোট দিতে পাৰিবেন ; 

(9) যেসব সদস্য সভান কাধ্যের দাশিত্র পান্রনে অবহেলা করিবেন 
বা অক্ষম হইবেন তাহাদের সদস্যপদ খারিজ কবিবার ব্যবস্থা থাকিবে । 

পুনর্গঠনের এইসব প্রস্তাব গৃহীত হইলেও দ্বিতীয় কক্ষেব ক্ষমতা 

সম্বন্ধে সম্মেলনে তীব্ মতভেদ দেখা দেব। কাজেই সন্দেলন বিফল হইযা। 

যাষ এবং শ্রমিক সরকার লর্ডমভার ন্মতা সক্ষোচ স্যন্নিত পালামেট 

আইনেব সংশোধনী বিলটি লডঙসভার প্রতিরোধ সত্বেও আইনে পরিণত 

]1 

তা 
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করিয়াই ক্ষান্ত হয়| ইহার কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণ ,নিববাচনে 
রক্ষণশীল দল জয়লাভি করিয়া ক্ষমতাসীন হয় । কিন্ত যদিও এই দলের 
নিব্বাচনী ইন্তাহারে ঘোঘিত কম্মসূচাতে লর্ডসভার সংস্কার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত 
ছিল এবং রক্ষণশীল দল একাধিকবার ক্ষমতাসীন হইয়াছে আজ পধস্ত এ 
সম্পকে কোন আইন প্রণয়ন হয় নাই | লূুর্ডসভার সংগঠন পৃব্রের 
মতই' রহিয়া গিযাছে, কিন্ত ক্ষমতা 1911 ও 1949 সালের আইনের মাধ্যমে 

এতই' সঙ্কচিত হইয়াছে যে ইহার টিকিয়া থাকিবার বিশেষ কোন সা্কতা 
আছে কিন! প্রশ উঠিতে পারে । 

অতবাঁং সমস্যাটি একই অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে, যদিও সকল দলই 
এ বিঘয়ে একমত যে লর্ডসভার সংস্কার শুধু বাঞ্চনীয়ই নয় জরুরীও বটে, 
যদি সভাকে তাহার নিদ্দি্ট কার্য যথাষথ সম্পাদন করিতে হয়। সভার 

সংগঠনে যে তিনটি দোঘ বিশেঘভাবে দৃষ্টি আকধণ করে এবং যাহা দর 
করা একান্ত প্রয়োজন সে স্বন্ধেও সকল দলই অবহিত । এগুলি হইল, 
জন্মগত অধিকাবে (161601 ) সদস্য হওযা, অধিকাংশ সদস্যের 

নিয়মিত অনুপস্থিতি ও সভায় একাটি রাজনৈতিক দলের স্থায়ী 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা । উপরে সংস্কারের যেসব প্রস্তাব উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলিতে 

এইসব ক্রটি দব কবিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি লূর্ডসতাব 

ক্ষমতা বদ্ধির আশঙ্কায় শেষ পধ্যস্ত কাযো পরিণত হইতে পারে নাই । 

এইসব প্রস্তাব রূপায়িত করিলে যে সংস্কৃত লর্ডসভার আবির্ভাব হইবে 
তাহ! অনেকটা প্রতিনিধিমূলক হইবে এবং একটি প্রতিনিধিমূলক সংস্থা 
স্বভাবতই অধিক ক্ষমতার দাবি করিবে। এই অবস্থায় লসভা 
কমন্সসভাঁর প্রতিহ্বন্দী হ'ইযা দাঁড়াইবে । এই পরিস্থিতি কেহই ভাল 

চক্ষে দেখেন নাই | সেজন্যই মনে হয় সমস্যাটির সুষ্ঠ সমাধান কোনদিন 
হইবার আশা সুদ্ব পবাহত | 
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সপ্তম অধ্যায় 

আইন বিভাগ (২১) কমন্সঙগভা- সঙগঠন ও কর্ধাপজাতি 
(19515196076 (2) 230059 01 (:0100770789- 00759111928 680) 

780 [১0০৫০৪06876 ) 

বিটিশ পার্লামেণ্টেব উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আমবা ইতিপৃবের্বই 

আলোচনা করিয়াছি এবং কিভাবে ইহা দ্বিঝ। বিভক্ত হইযা দূইটি কক্ষে 
পবিণত হয় তাহাও দেখিযাছি। ইহ প্রায় ছয শত বর্থ পৃবের্বে ঘটিযাছিল 
এবং কমন্পসভা তখন হইতেই সক্রিয় বহিয়াছে। ইহা শুধু পৃথিবীর 

মধ্যে একটি প্রাচীনতম আইনসভাই নয় সব্বাপেক্ষা শক্তিশালীও বটে। 
ইন্ভাৰ ক্ষমতাব ব্যাপ্তিও উল্লেখযোগ্য । ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে পৃথিবীব 

অন্যান্য পার্লামেন্টে জননী বলা হয় । বহুদেশই ব্রিটেনের আদর্শে 

সংসদীয বাবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং পালামেণ্টের অনুকরণে তাহাদেব 
আইনসভা গড়িয়াছে কিন্তু কোথাও ইহার সম্পূণ প্রতিচ্ছবি হয নাই। 
ঝিটিশ পার্লামেন্টকে অনন্য ও অদ্বিতীয বলা যায়| যদিও দুইটি কক্ষ 

লইযা পালামেন্ট গঠিত, বর্তমানে কমন্সসভাব গুরুত্ব ও প্রাধান্য এতই 
বেশী যে অনেক, সমযই কমন্সসতাকেই পার্লামেন্ট বলিযা উল্লেখ 
কবা হয় । 

কমন্ধাসভ্ভার গঠন ও সংগঠন (0021790586107) 8710 €(07021719211078 ) 5 

প্রা জন্ম হইতেই কমন্সসভা একটি নিবর্বাচিত সংস্থা, যদিও 

ভোটাধিকাবেব ভিত্তি তথা নিব্বাচকমণ্লী ও আসনসংখ্যার পবিমাণ 

বিতিন্ন সমযে পবিবর্তন হইযাছে। সুঙলগব অতীতে ভোটাধিকার খবই 
সীমাবদ্ধ ছিল, নিন্বাচনী এলাকাও সুঘমভাবে বিনাস্ত হইত না; ফাল 
নিহ্ধাচিত প্রতিনিবিদেৰ ঠিক জনগণেন প্রতিভূ বলা যাইত না | 
কমনসসভা তখন ভূস্বাী ও অভিজাতিশ্রেণীব মুখপাত্র ছিল | কালক্রমে 
বিশেঘ কবিবা উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের পব হইতে বর্তমান 
শতকেব প্রখমাদ্ধ পধস্ত পাপে ধাপে তভোটাবিকাৰব সম্পূ্সাবিত্ত হইয়া 
এবং কিছুদিন অন্তন জনসংখ্যাব আঞ্চালক তাবততম্যব ভিত্তিতে 
নিক্বাচনী এলাকব পুনবিন্যাপ সাধনেৰ ফলে সভার শণতন্ত্রীকবণ সাধিত 
হইয়াছে । বর্তমান কমন্সসভাকে মোটামুটি প্রকৃত জনগণের প্রতিনিধি সংস্থা 
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বলিয়া গণ্য করা যায় । বর্তমানে (1974 ) কমন্সসতা 635 জন সদস্য 

লইয়া গঠিত । কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি সংখ্যা 
নিয়রূপ ছিল :_ইংল্যাও-511, ওয়েনৃদ--36, ক্কটল্যাও_7] ও উত্তব 
আয়াল্যাণ্--12, | সদস্যগণ প্রত্যেকেই এক আসনযুক্ত নিব্বাচনী 

এলাকা হইতে নিব্বাচিত। পুর্বে কোন কোন নিব্বাচনী এলাক। একাধিক 

আসনবিশিষ্ট ছিল। সম্প্রতি এই ব্যবস্থার অবসান করিয়া প্রতিটি 
নিব্বাচনী এলাকাকে একাসন বিশিষ্ট করা হইয়াছে। পূর্বে একই 
নাগরিকেব একাধিক এলাকায় ভোট দিবার যে অধিকার ছিল তাহাও 

বতমানে বিলোপ কব! হইয়াছে । বর্তমানে প্রতিটি নাগবিকের একটি মাত্রই 
তোট দিবার অধিক্লার : প্রবন্তিত হইয়াছে । 1944 সনের কমন্সসভাব 

আসন পুনবিন্যাস আইন ( 16015101680101. ০ 96065 4১০৮ ) ও 1949 
সনের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ( [২9016990086190. ০? 76001 4১০) 

দ্বারা এইসব পবিবত্তন করা৷ হইয়াছে যাহার ফলে কমন্সনভার গণতান্ত্রিক 

কাঠামে। সুসংবদ্ধ হইয়াছে । 1928 সন হইতেই সাব্বজনীন প্রাপ্তববস্ক ভোটাধি- 

কার প্রবন্তিত হইয়াছে । পুব্বে প্রাপ্তবয়স্ক বলিতে অন্যন 21 বৎসর বমস্ক 
বুঝাইত, সম্পৃতি 1970 সাল হইতে ইহা 18 বৎসর ধার্ধ হইয়াছে । স্ত্রী 
পুকঘ নির্র্িশেঘে অন্যুন 18 বৎসর বযস্ক নাগরিক মাত্রেই ভোটাধিকাবী, 
তবে তাহাদিগের ভোটার তালিকায নাম তান্লিকাভুক্ত করা প্রয়োজন | 

অবশ্য কয়েকটি কাবণে তোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যেগুলি 

হইতে ভোটদাতাকে মুক্ত হওয়। প্রয়োজন,_যেমন বযসসীমা, পিয়ার হওয়া, 

উন্মাদ, দেউলিয়া, বিচারে দোঘী সাব্যস্ত হইয়া কারাবাস ইত্যাদি | 
নিব্বাচকমণ্ডলীকে একাসন বিশিষ্ট এক একটি নিদ্ধিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় 
(615০:০2] 15610 ) সংগঠিত কবা হয়| নিব্বাচন প্রত্যক্ষভাবে 

1. 948 সনের জনপ্রাতিনিধিত্ব আইনে কমন্সসভ।র সদশ্ত সংখ্য। চূড়ান্তভাবে নিব্দিষ্ট 

কর! হয় নাই, কেনন! জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত ইহা বৃদ্ধি পাইতে পারে । তবে এই আইনে 

বল! হইয়াছে গ্রেটত্রিটেনের জনপ্রতিনিধি সংখ্য। 613র নিকটে হইবে, খুব অধিক পরিমাণে 

উহার কম বেশী হইবে না। উল্লেখ করা যাইতে পারে, 1918 সনের আইনে মেট 

আনলনসংখ্য। 70৭ নির্দিষ্ট হইয়াছিল, আবার 1922 সনে আয়ার্্যাণ্ডের স্বাধীনত। প্রাপ্তির পর 

এই সংখ্য। হ্রাস পাইয়| 615তে দাড়ায। 

2. 1848 সালে শ্রমিক সরকারের আমলে একাধিক আসনবিশিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলীর 

বিলোপ কর! হইয়াছে । বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় জনসংখ্যার হেরফের অনুযাধী সময়ে 

সময়ে আসনের পুনর্বণ্টনের জন্য পাঁচটি আঞ্চলিক সীমানা! কমিশন গঠন কর! হইয়াছে 

স্পীকারকে সভ্ডাপতি করিয়া । কমিশনের কাজু হইল 3 থেকে ? বৎসর অন্তর বিভিন্ন 

শাক সা শা পপি শী দি ৮» স্পা পেশা পপ 
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এবং গোপন ব্যালটে সম্পন্ন কর] হয় যাহাতে নিববাচকরা নিভঢয় এবং 
স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন । 

সদস্যপদ প্রার্থী হইতে হইলে নিয়োক্ত যোগ্যতাগুলি থাক! দরকার,-- 

(1) অন্তত 21 বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে : 
(2) ব্রিটিশ প্রজা হইতে হইবে, অবশ্য যে কোন ডোমিনিয়নের 

নাগরিকই বিটিশ প্রজ] বলিয়। গণ্য হন : 

(3) সদস্য হিসাবে একটি শপথ গ্রহণ করিতে রাজী হইতে হইবে, 

শপথটি যে কোন ধন্মবিশ্বাস ব। ঈশ্বরে অবিশ্বাসেরও সহিত সঙ্গতিপূর্ণ | 
এছাড়া কয়েকটি অযোগ্যতার বিষয়বস্তু হইতে মুক্ত হওয়৷ দরকার | 
যেমন অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ, দেউলিয়া, নিব্বাচনে দুননীতি সমেত কতকগুলি 
অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ও কারারুদ্ধ, কোন গিভ্র্জার ধর্মযাজক, পিয়ারগণ 

( আইরিশ পিয়ার ছাড়া ), কয়েকটি বেতনভুক্ পদাভিঘিক্ত রাজভূত্য, 

এবং সাধারণভাবে 1957 সনের আইনে যাঁহাদেব কমন্সসভার প্দস্যপদে 
নিব্বাচিত হইবার অযোগ্য বলিয়া নিদ্ধারিত করা হইয়াছে, যেমন বিচারকগণ, 

পিতিল সাভেণ্টগণ, সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত ব্যক্তিগণ 
এবং এ আইনে বণিত পদাভিঘিক্ত ব্যক্তিরা--ই'হারা কেহই সদস্যপদ প্রার্থী 

হইবাব যোগ্য নন। 

একবার কমন্সসভার সদস্যপদে নিব্বাচিত হইলে সরাসরিভাবে উহা 
ত্যাগ করা যায় না। সেজন্য একটু কারচুপির আশ্রয় লইতে হয়। 
1795 সনের একটি আইন আছে ( 18০600194১০ ০6 1705 ) যাহাতে 

বলা হইয়াছে যে রাজার অধীনে অর্থকরী কোন পদে বহাল হইলে 

কমন্সসভাব সদস্য থাকা যাইবে না। একসময় চিলটাণ হাঙেড্স্ 

নামে রাজার একার্ট জমিদারী ছিল, এখন কাধ্যতুঃ উহার আর অস্তিত্ব 

নাই | তবুও আইনতঃ উহার পরিচালকের (90578115110 ০1 03৩ 
0011060 17300071505 ) পদটি নামে বজায় আছে । পদত্যাগ করিতে 

ইচ্ছক সদস্য অর্থমন্ত্রীর নিকট এ পদটির জন্য আবেদন করেন এবং 

কলা মাত্রই উহা যথারীতি মগ্তর করা হয়। এ পদ প্রাপ্তির সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহার সদস্যপদ বাতিল হইয়া যায় । তাহার অব্যবহিত পরেই 

তিনি আবাব ত্র পদে ইস্তফা দেন এবং তীহার শূন্যপদে নৃতন নিব্বাচন 
১ 

অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার হেরফেরের ভিত্তিতে আসনের পুনর্বন্টনের প্রস্তাব সুপারিশ 

করা । এগুলি রাজার নির্দেশনাম। ( 0:97 1. ০০০:201) দ্বার কার্যকরী করা হয়। 

ফলে কিছুদিন অস্তর কমন্সসভার মোট আলনসংখ্য। পরি বর্তিত হয় | 
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হায় । 1911 সনের পর হইতে কমন্সসভার স্বাভাবিক আযুফ্ষাল 5 বৎসরে 
নিদ্দি্ট হইয়াছে । কিন্তু সাধারণতঃ তাহার পৃবের্বই প্রধানমন্ত্রীব পরামর্শে 
ব্াজা সভা ভাঙ্গিয়া দিবার এবং সাধারণ নিবর্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ 
দেন% | অধিবেশন চলা কালে কোন কারগ্নে আসন শুন্য হইল এ আসনে 
উপনিব্বাচন অনুষ্ঠান হয় । 

কমন্পসতা ভাঙ্গিয়া দিবার পর রাজার চান্সারি ( 01781০65 ) 

কাধ্যালয হইতে নিবর্বাচনেব জন্য মেয়র ও শেবিফদের নিকট সমন জারি 

কবা হয় । প্রার্থীদের নাম প্রস্তাবেব জন্য একটি দিন নিদ্দিষ্ট হয়। 
প্রাথীব নাম ভোঁটাব ছ্াবা প্রস্তাবিত ও সমথিত হইলে তাহাকে 150 

পাউও জামানত বাখিতে ,হয়। যদি কোন প্রার্থী মোট ভোটসংখ্যাব 

অন্ততঃ ॥ ভোট না পান তবে তাহাব জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হয়। 

1883 সনে একটি আইনে কতকগুলি নিব্বাচনী দূনাতি নিদ্দি্ট হইয়াছে, 

যেগুলি কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইলে তাহার নিব্বাচন নাকচ 

হইয়া যায | যেমন যদি কোন প্রার্থী আইনে মঞ্জুরী করা অর্থের 

অধিক' নিব্বাচনে ব্যয করেন তাহা প্রমাণিত হইলে নিব্বাচন নাকচ হইবে | 

কমন্সসভার বিশেষ অধিকার ও স্থুযোগ লুবিধা : 
নতন পার্লামেণ্েব 'ঘধিবেশনের শুকতে স্পীকাব আনুষ্ঠানিক ভাবে 

কমন্সসভীব জন্য তাহাদের প্রাচীন ও অবিসম্বাদিত অধিকার ও সুযোগ 

সুবিধাগুলি” (111761] 8001600 800 0710090150 1181768 2100 

071%1155651, ) দাবি করিয়া থাকেন । এইগুলি হইল নিয়রূপ 25 

(1) দেওয়ানী মামলাঘ কোন সদস্যকে ধিবেশনেব প্রাকৃকাণে 

40 দিনেব মধ্যে বা অধিবেশন শেঘ হইবাব 40 দিনেব মধ্যে গ্রেপ্তার 

কবা চলে না । ফৌজদাবী অপরাধে অথবা আদালতের অবমাননাৰ জনা 

কক্ষের বাহিবে গ্রেপ্তাব কবা যাইতে পালে | 
শে ০ ২ শা ৮ শি টি 

পা শশা ৮ ীীশশাশীহী শশা শা পপ শপপাাররিডা 

* বিশেষতঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্জে সরকারী নীতি সম্পর্কে বিতর্ক উপস্থিত হইলে 

জনমত য।চাই করিবার জন্য অথব। কমন্সনভায় ক্যাবিনেটের সমর্থক বংখা। খুব কমিয়া 

ঘাইলে প্রধানমন্ত্রী রাজাকে দিয়া সভার অবসান ঘটান। তাছাড়া নির্ববাচকমণ্ডলী মন্ত্রিসভার 

খুব অনুকূলে বুঝিলে তাহার নুযোগ গ্রহণ করিতেও অনেক সময় নির্ধারিত কাঁধ্যকালের 

মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী এই পন্থা গ্রহণ করেন। আবার জকরী অবস্থায় পার্লামেট আইন পাশ 

করিয়া নির্ধারিত কার্যকাল বৃদ্ধিও করিতে পারে, যেমন দুইটি মহাযুদ্ধের সময় 

হইয়াছিল । 
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(2) কক্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ বাকৃস্বাধীনতা-_কক্ষের বাহিবেঃ যাহা! 
বলিলে দওনীয় অপবাধ বলিয়! গণ্য হয় কক্ষেব মধ্যে কিন্তু তাহা নয় । 
অবশ্য কোন সদস্য ইহাব স্যোর্গ লইযা শালীনতা বা শোভনতার মাত্রা 

অতিক্রম কবিলে স্পীকার তীহাকে নিবৃত্ত করেন | 

(3) সদস্যদের জরির কর্তব্য হইতে বেহাই দেওয়। হয | 
(4) সমষ্টিগততভাবে স্পীকারেন মাধ্যমে রাজার কাছে বন্তব্য রাখিবাব 

অধিকার কমন্সসভাব আছে । 

(5) নিজস্ব কন্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ কবিবার পূণ অধিকার 
কমন্সসভার আছে । 

(6) সভার কাধ্যাবিবরণী নিজ আদেশে প্রকাশ কবিবার অধিকারও 

কমন্সসভাব আছে । 

(7) সদস্যদের আইনগত যোগ্যতা নিদ্ধারণ করিবার এবং কাহাকেও 

অযোগ্য স্থির করিলে তাহার সদস্যপদ খাবিজ কাববাব চূড়ান্ত ক্ষমতা 

সভারই । 

(8) কমন্সসভার বিশেঘ অধিকান ও সুযোগ সুবিধা ভঙ্গেব 
অভিযোগে যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার বিচার ও দণ্ডদান কবিবাব অধিকার 

সতার আছে। 

কমন্পসভার অধিকার ও স্ুযোগ সুবিধাগুলি একটু অভিনিবেশ 

সহকাবে বিশ্বেঘণ করিলেই দেখা যায় এগুলির উদ্দেশ্য ও তাপ হইল 

সভা যাহাত্তে সুষ্ঠুতাবে উহার গুরুত্বপূর্ণ কাধ্যাবলী সম্পাদন করিতে পাবে | 

স্পীকার : 

এখন আমবা কমন্সসভার কন্্পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব । 
সাধারণ নিবর্বাচনের পর নূতন পালামে্ট গঠিত হইবার পর কমন্পসভার 
প্রথম কাধ্য হইল উহার সভাপতি বা স্পীকাব নিবর্বাচন | কিন্তু 

চিরাচরিত প্রথা অনুযাষধী রাজার নামে লর্ড চ্যান্সেলর সভাকে স্পীকাব 
নিবর্বাচনেব নির্দেশ না দেওয়। পধ্যন্ত সভ1 এই কাধ্য করিতে পারে না। 
এজন্য সভাব ক্লার্কের (০16. ) নেতৃত্বে সদস্যদেন রাজার নির্দেশ গ্রহণ 

কবিতে লর্ডসভায় যাইতে হয | ফিবিয়৷ আসিয়া নিব্বাচন অনুষ্ঠান করা 

হয় | ব্যাপারটা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক | সাধারণত প্রাক্তন স্পীকার 
বদি তিনি অবসর গ্রহণ না করিয়া থাকেন বিনা বাধায় কমন্সসভায় 
পুননিবর্বাচিত হইয়! আসিয়া আবার এ পদের জন্য প্রস্তাবিত হন এবং 
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যে দলই সংখ্যাধিক্য লাভ করুক তিনিই সর্বসম্মতিক্রমে স্পীকাব নিব্বাচিত 
হন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলেব সহিত পরামর্শ করিয়। তবে পদেব 

জন্য প্রার্থী স্বির করেন । তখন একজন সদস্য নাম প্রস্তাব করেন এবং 

দজন সদস্য দুইদল হইতে প্রস্তাবাট সমগ্নন করেন এবং যেহেতু অন্য 

কোন নাম সাধারণত: প্রস্তাবিত হয না তিনি বিনা বাধায় সব্বসন্মতিক্রমে 

নির্বাচিত হন । অবশ্য কাধ্যগ্রহণ কবিবার পূর্বে তাহার নিয়োগে 

রাজার মঞ্জবী লাগে । এটা অবশ্য একেবারেই আনুষ্ঠানিক । বছ পৃব্বে 

রাজাই স্পীকারের প্রকৃত নিয়োগকর্তা ছিলেন এবং কমন্সসভা৷ অনুমোদন 

করিত। বর্তমানে ঠিক বিপবীত ব্যবস্থা । তৃতীয় জঙ্ডের আমল হইতেই 

স্পীকাঁব নিব্বাচনে ব্রাজার কোন প্রকার প্রভাবের অবসান হইয়াছে | 

যেহেতু কমন্সসভায় স্পীকারের ভূমিকা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে হইবে এমন 

লোককে সাধারণত: এই পদের জন্য মনোনীত কবা হয় যিনি কখনও 

দলীয় রাজনীতিতে খুব সক্রিয় ছিলেন না বা মন্ত্রী ছিলেননা ; অনেক 

সময সভার কার্যযপরিচালনাব অভিজ্ঞতার কারণে কমিটি অব্ ওয়েজ 

এও মিনস্ এর (0০]্৮7010166 ০01 1855 2104 16909 ) বা অন্য কোন 

কমিটির সভাপতিকে এই পদের জন্য মনোনীত করা হয়। নিব্বাচিত 

হইবাব পব স্পীকাব পার্লামেণ্টের আযুঞ্ধাল যাবৎ কর্মরত থাকেন এবং 

পার্লামেন্ট তাঙ্গিয়া দিবার পরও যতদিন পর্যস্ত না নূতন স্পীকাব 

নিব্বাচন হয় ততদিন পদাতিঘিক্ত থাকেন। তবে সাধারণত: পনবস্তাঁ 

পার্লামেন্টেও তিনিই নিব্বাচিত হইয়৷ থাকেন, অন্য দল ক্ষমতা আগা 

সহ্েও। দৃ্টান্তস্বলপ বলা যার 1945 জনে শ্রমিকদল বিপুল ভেটাধিক্যে 

জয়লাভ করিবার পবও রক্ষণশীল দলের মনোনীত প্রাক্তন স্পীকার 

ক্রিফট ঝাউনের পুননিবর্বাচঈনের বিরোবিতা করে নাই | সুতরাং বলা যায় 

বর্তমানে তেহ একবার স্পীকারের গদিতে বসিলে মৃত্যু বা স্বেচ্ছায় অবসর 

গ্রহণ ছাড়া বড় একটা অপসারিত হন না। এ জন্যই স্পীকারকে সম্পূর্ণ 

স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার 'আদর্শ গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং প্রায় দুই 

শতাব্দী ধরিয়া স্পীকারের এই ক্রতিহ্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের সহিত সম্পর্ক ছি 

করেন, তিনি কোন প্রকার দলীয় কর্দমতৎপরতায় অংশ গ্রহণ করেন না৷ 

বা কোন নাঁজনৈতিক বিঘয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেন না। 

তিনি কার়মনোবাক্যে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হইয়া যান। এজন্যই 

তাঁহার নিব্বাচনী এলাকায় (০0051696005 ) কেহ তাহাৰ আমলে 

প্রতিঘন্দিতা করেন না । কারণ কেহ প্রতিদ্বন্দিতা করিলে তাহাকেও 
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নিব্বাচন ছন্দে নামিতে হয় এবং তাহা হইলে তাহার নিরপেক্ষতার এতিহ্য 
ক্ষ হয়। এজন্যই এই প্রথার উৎপত্তি | ক্রচিতৎ কখনও ইহ।র ব্যতিক্রম 

হইয়াছে । সুতরাং স্পীকারের কার্যকাল সাধারণতঃ দীর্ধস্থায়ী | শ্বধু 
তাহাই নয় তাহাব পদটি সন্মান ও সামাজিক মধাদামণ্তিতও বটে | 
তাহার বেতনও পদমধাদার অনুরূপ । তিনি বাঘিক 10,000 পাউও 
বেতন পান এবং উহা আয়করমুক্ত, তাছাড়া ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রাসাদে 

তাহাকে বিনাভাড়ায় বাসস্থান দেওয়া হয় | সরকারী মধাদার স্তরবিন্যাসে, 

(0270191 7১16০6067০9 ) তাহার স্বান বাজপরিঘদের লড় প্রেসিডেন্টের 
(15010 12165106176 ০ 61০ 0০9810011 ) পবেই' অথাৎ অপ্তম স্থনে। 

অবসর গ্রহণের পর তাহাকে বাঘিক চারহাজার 'পাউও পেন্সন দেওয়া 
হয ও পিয়ারেজে ভূঘিত করা হয় । 

স্পীকারের ক্ষমত। ও কর্তব্য : 
সভাব কাধ্যক্রমের নিরপেক্ষ পরিচালক হিসাবে তাহার অনেক 

গুরুত্বপূণ কর্তব্য আছে। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা যাইতেছে । ইহাদের 
মধ্যে কতকগুলি চিরাচরিত প্রথানুগ, কতকগুলি লিখিত আইন নির্ভর | 

আবার কিছু কিছু সভার স্থায়ী নিয়মাবলী ( 50800105 01675 ) দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত । 

প্রথমত সমযে সময়ে স্পীকার কমন্দসভার মুখপাত্র হিসাবে কাজ 
করেন । যেমন তিনি সভাব পক্ষ হইতে উহার বিশেষ স্রযোগ স্ববিধা 

দাঁবি করিয়া থাকেন, সতাব নির্দেশ ও দিদ্ধান্তঘমৃহ কার্যকরী কবেন, 

ভাব নামে তিনি উহাব প্রশস্তি বা নিন্দাপ্রস্তাব যথাস্থানে প্রেরণ করেন, 

বাজাব কাছে সভার আবেদনপত্র তিনিই পেশ করেন, ইত্যাদি | 

দ্বিতীরতহ কোন কোন বিঘয়ে সভার প্রতিনিধি ও কাধ্য পরিচালক 
হিসাবে কাজ করিয! থাকেন | যেমন নানা ব্যাপারে সভার পক্ষ হইয়। 

হুকুমনামা € ৬/211811 ) জারি কবেন | সভার কাধ্যকালে কোন আসন 

শুন্য হইলে স্পীকার প্র আসনে নিব্বাচনের জন্য নির্দেশনাম৷ জারি 
করেন । সভার নিকট কোন অপরাধীকে সোপদ্দ করার জন্য বা কোন 

সাক্ষীকে তলব করিবাঁব জন্য নির্দেশনামাও স্পীকার জাবি করেন । 

তাছাড়া সভার প্রশাসনবিভাগের পরিচালনভাঁর তাহার উপরই ন্যস্ত থাকে । 
এই বিভাগে সভাব ক্লার্ক (01611. ), গ্রন্থাগারিক (11191181 ) ও অধীনস্থ 

কর্মচারীবৃন্দ, প্রাইভেট বিলেব আবেদন পবীক্ষক প্রভৃতি কাজ করিয়া 

থাকেন । 
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তৃতীয়ত: তীহার প্রধান কর্তব্যগুলি হইল সভার আলোচনা ও বিতকে 
সভাপতিত্ব করা সম্পকিত। এই সম্পর্কে তাহার তিনটি মুখ্য ভূমিক। 
হইল-_-সতায় শৃঙ্খলারক্ষা করা, সদস্যদের সংযত রাখা এবং বিতর্কে 
কোন কোন্ সদস্য অংশগ্রহণ কবিবেন তাহা স্থির করা। সভার কাব্য 

চলা কালে সকল সদস্যকে তাহাদের বক্তব্য ও মন্তব্য স্পীকারের উদ্দেশে 
রাখিতে হয়, অন্য কোন সদসোর উদ্দেশে নয় । কমন্পসভাব ন্যায় 

রাজনৈতিক সংস্বায বিতর্কের কালে সময়ে সময়ে উত্তেজনা ও বিক্ষোভের 
স্াষ্ট্রি হওযা খুবই স্বাভাবিক | তখন সভার কাধ্য যাহাতে শোভন ও 
শালীনভাবে চলে তাহা স্পীকারকেই দেখিতে হয় । এজন্য তাহাব হস্তে 

পযাপ্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ॥ ষেমন তিনি যে কোন সদস্যকে বন্ততার অময 

অপ্রাসঙ্গিক কথা, পুনবাবৃত্তি বা অশালীন যন্তব্য করা বা আপত্তিজনক 
আচবণ হইতে বিরত হইতে নির্দেশ দিতে পাবেন এবং সদসা তাহা 

মানিতে বাধ্য । না মানিলে তাহার শান্তি দানের ক্ষমতা অ'ছে। সভাষ 

কোন প্রকার গগডগোলের সূচনা দেখা দিলে স্পীকাব দাঁড়াইয়া সদস্যদের মুদু 
ত্সনা করেন অথবা শান্ত হইতে অনুরোধ করেন এবং তখনই সদস্যদের 

বপিযা পড়িতে হয় । নিয়ম হইল স্পীকার দীড়াইলে কোন সদস্য দাড়াইয়। 

থাকিবেন না । সাধারণতঃ ইহাতেই কাজ হয় | কিন্তু যদি ইহার পরও 

কোন সদস্য গণ্ডগোল কধিতে থাকেন তিনি উহাকে বসিতে বলেন । 

তথাপি সদস্য শান্ত না হইলে তিনি উহাকে কক্ষত্যাগ করিয়া যাইতে 
বলিতে পারেন । যাইতে অস্বীকার করিলে তিনি উহার নাম চিহ্ছিত 

081061) ) করেন অধ্ধাৎ তীহার বহিষ্ষারেৰ আদেশ দেন। এই 
আদেশ প্রথমবার 5 দিনের জন্য, দ্বিতীয়বার 21 দিনের জন্য এবং 

তৃতীয়বার অধিবেশনের অবশিষ্টকালের জন্য কাধ্যকবী হয। এই আদেশও 

না মানিলে সভার সাস্ত্রী বা সার্জেন্ট এটু আরমস ( 90186801-9(-81079 ) 

তাঁহাব নির্দেশে বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে বহিষ্ষার করেন। গগও্গোল 

গুরুতর আকার ধারণ করিলে স্পীকার সত|ভঙ্গ করিয়া সভার কাধ্য স্থগিত 

রাখিতে পারেন । 

স্পীকাবেৰ দ্বিতীয় গুকত্বপূর্ণ কর্তব্য হইল সভায় আলোচনা সুশৃঙ্খল 
ভাবে পরিচালিত হয় তাহা দেখা । কোন সদস্য বভ্ভতা করিতে গিয়া 

প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া গেলে স্পীকার তীহাকে প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিতে 

বলেন, অনেক সময় অন্য সদস্য এবিঘয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে 

উহা! করেন । এছাড়া সদস্যগণ প্রায়ই সভার কাধ্য পদ্ধতির কোন 

কোন নিয়মের সঠিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাহার, মতামত (18108 ) চাহিয়। 
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থাকেন। সেক্ষেত্রে তিনি, বিঘয়টি ভালভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া 
সেদিনই বা পরে তীহার মতামত পেশ করেন এবং তীহার সিদ্ধান্ত 
তবিধ্যতের জনা নজির হইয়া যায় । বিচারকের রায়ের মতই উহা 
চুড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয়, উহার বৈধতা সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিতে 
পাবেন] | যে ক্ষেত্রে কোন নিম ব৷ নজির থাকে না তাহাকেই নির্দেশ 
দিতে হয়, তাহাই ভবিঘ্যতে নিয়ম হইযা দাঁড়ায় । কোন বিষয়ে 
আলোচনার শেঘে তিনিই সভার মতামতের জন্য বিষয়টি উপস্থাপিত 
কবেন এবং ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন । 

স্পীকারেব তৃতীয় কর্তব্য হইল বিতর্কে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছ ক 
বিভি্ন সদস্যদেব মধ্যে কে বলিবেন তাহা নির্ণয় 'কবা | বর্তমানে পীর 
কাজেব পবিমাণ এতই বৃদ্ধি পাইযাছে যে সে অনুপাতে সভাব কার্যকাল 
খুবই সীমিত । কাজেই কোন বিতর্কে যতজন অংশগ্রহণ কবিতে চান 
সকলকে সুযোগ দেওযা সম্ভব হব না। তীহাবাই শুধু সুযোগ পান 
যাহারা ভাগ্যক্রমে স্পীকারে দৃষ্টি আকর্ণ কবিতে পাবেন ( “০৪০ 
(0৩ 919981679 ০6+/), অর্থাৎ স্পীকার যাঁহাদেব বক্তা কবিতে 
অনুমতি দেন। এবিঘয়ে স্পীকাৰ খেয়ালখুশীমত চলেন না। কতকগুলি 
স্ুনিদ্দি্ট নিয়ম অনুসবণ করেন। যেমন যদি কোন সদস্য সভায় সবর্ব প্রথম 
(1081067. 906901. ) কবিতে চাহেন তাহাকে অগ্রাধিকাব দিয়া থাকেন । 
দলীষ নেতাদেব সাধাবণত: অনুমতি দিযা থাকেন। এছাড়া বক্তা 
শিব্বাচনে এটা লক্ষ রাখেন যাহাতে বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণেব মতেব 
প্রতিফলন হয এবং যেসব সদস্য অর্থবহ কিছু বঞ্জব্য রাখিতে পারিবেন 
বলিষ। মনে কবেন তাহাদের বলিবাব সুযোগ দিযা থাকেন | সাধারণত: 
সভাব নেতা ও বিরোধীদলেব নেতা বিতর্কে নিক্ত নিজ দলের কোন্ 
কোন্ সদস্য বলিবেন তাহাব তালিকা স্পীকারকে পৃবর্বাহ্নেই দিয়া দেন 
এবং ম্পীকাব যথাসম্ভব দুই তালিকা অনসায়ী পর্যাযক্রমে বক্তা নিব্বাচন 
কবেন, কিন্ত এমন নয় যে তিনি উহা হইতে ব্যতিক্রম করিতে 
পারিবেন না। 

বিবিধ : সংখ্যাগবিষ্ঠ দলের কোন সদস্য বা সচেতক ( 11019 ) যদি 
বিতর্কেব অবসান ঘটাইয়া বিঘয়াটি ভোটে দিবার প্রস্তাব করেন স্পীকাব 
শুধু তখনই তাতে অনুমতি দেনযখন তিনি নিশ্চিন্ত হুন যে সংখ্যালঘু 
সদস্যদের মতামত ব্যক্ত করিবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়৷ হইয়াছে, 
কেননা তিনিই ইহাদের অধিকারের রক্ষক। কোন প্রস্তাবের সংশোধনী 
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প্রস্তাব উপস্থাপন তাহার অনুমতি সাপেক্ষ । মন্ত্রীদের উদ্দেশে কোন 
প্রশ সভায় উপস্থাপিত হইবে কিনা তাহা তিনিই স্থির করেন। 
অনেক সময় কোন সদস্য একটি জরুরী ও সুনিশ্চিত জনস্বার্থ সংক্রান্ত 

বিঘয় আলোচনার জন্য সভা মুলতুবীব প্রস্তাব আনয়ন করেন যাহাতে 
কাধ্যতীলিকাভুক্ত অন্যান্য বিষয় স্থগিত বাখিযা তৎক্ষনাৎ বিষয়টি 
আলোচিত হইতে পারে । এক্ষেত্রে ব্যাপারটি জরুবী ও স্মুনিশ্চিতভাবে 
জনস্থার্থঘর্টত কিনা তিনিই তাহাব বিচার করেন এবং সে বিঘয়ে নিশ্চিত 

হইলে তবেই উহা সব্বাগ্রে আলোচনা করার অনুমতি দেন। তিনি সভার 
সংখ্যালঘু গোঠীদেব অধিকার অক্ষুণ্ণ বাখার ব্যবস্থা কবেন, কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে এটাও দেখেন যে, কেন বা অল্প কয়েকজন সদস্য সভার কাধ্য চলাব 

পথে অনথক বাধা স্থাষ্টি না করিতে পাবেন | আবার সরকাব যাহাতে সভার 

মাধ্যমে প্রয়োজনীয কাধ্যকলাপ যেমন আইন প্রণয়ন, বাজেট মঞ্জুরী 
ইত্যাদি সমযমত সম্পন্ন কবাইতে পারেন তাহাকে তাহাও দেখিতে হয। 

সভায় আনীত বিলগুলি কিভাবে বিভিন্ন স্থাফী কমিটিগুলিতে বণ্টিত 

হইবে তাহা তিনিই স্থিব করেন । নিব্বাচিত সতাপতিদেৰ একটি তালিক। 
(10806] ০07 01১9111097 ) হইতে তিনিই বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিগুলিব 

সভাপতিদের নিয়োগ কবেন। 1911 সনের পালামেণ্ট আইনেব ফলে 
তাহাব ক্ষমতা আরও বদ্ধি পাইয়াছে। এ আইনে অর্থবিল সম্পর্কে এবং 

ত্র আইনে নিদ্ধীরিত কতকগুলি অবস্থায় অন্য বিল সম্পকেও লর্ডসভার 

ক্ষমতা হাস কবিয়া কমন্দসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি কর হইয়াছে । কোন 

বিল আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে “অর্থবিল' বলিয। গণ্য হইবে কিন৷ 
তাহা স্থির করিবার চূড়ান্ত ক্ষমত। স্পীকারের উপর ন্যত্ত কবা হইযাছে 
এবং তাহাকে এই মননে একটি নির্দেশপত্র (০০70150০816 ) জাবি কবিতে 

হয । এই নির্দেশেব বৈধতা কোন আদালতের বিচারের এক্তিযার বহি- 

ভূত। অনুবপভাবে অন্য বিল সম্পকে আইন নিদ্দি্ শর্তগুলি পূরণ 
হইযাঁছে কিনা সে সম্পর্কে'ও তাহাব নির্দেশই চূড়াম্ | 

স্পীকারের পূণ নিরপেক্ষতাব নিদর্শন আন একটি ব্যবস্থাস পবিস্ফুট 
দেখা যায় । সেটি হইতেছে যদিও কোন প্রস্তাবের উপর ম্পীকারেৰ 

ভোট দিবার অবিকার আছে তবুও তিনি ইহা প্রয়োগ করেন না, 
যেহেতু সেক্ষেত্রে তাহাকে এক পক্ষের সামিল হইতে হয় | ইহা 

একমাত্র বাতিক্রম হয় যখন প্রস্তাবেব পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক 

ভোট পড়িয়া শচলাবস্থার স্থ্টি হয। তখন ইছাব অবসানের জন্য 
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তাহাকে ভোট দিতে হয়, কিন্ত তিনি এমন তাবে তোট দেন যাহাতে 
স্থিতাবস্থা বজায় থাকে, অর্থাৎ দুপক্ষের কোন পক্ষেরই অনুকলে সিদ্ধান্ত 
না হয় এবং সাময়িকতাবে ব্যাপারটির আলোচিনা চাপা থাকে | স্পীকার 
ক্রিফটন বাউন এই পদের * নিবপেক্ষতা সম্বদ্ধে যথাথই বলিয়াছিলেন,-- 
“ম্পীকার হিসাবে আমি সরকারের লোক নই, বিরোধীদলেরও লোক নই, 
আমি “কমন্সসভার লোক' এবং আমার মতে আমি সব্বোপরি সভাব 
পিছনের সারির সদস্যদের লোক" **£ (49 5098161) [ ৫] 110 006 

0309%6100109105 1091, 1000 (9৩ 07009510101715 00810, [ 2 0৪ 

70058 ০0 (21001)01)+5 1090) 910 ] 09119৮6), ৪0০9৪ 211, 006 

09.01-901001)915:17910,1 

াকিন স্পীকারের সহিন্ত তুলন। : 

নিরপেক্ষতার ব্যাপারে ব্রিটিশ স্পীকাবের সহিত মাফিন প্রতিনিধি 

সভার স্পীকাবেৰ তুলনা করিলে দেখ! যাইবে দুইটি পদের এ্রতিহ্য সম্প্ন 
বিপনীত । আমবা দেখিয়াছি ব্রিটিশ স্পীকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল 
রাজনৈতিক নিবপেক্ষতা | যে মুহর্তে তিনি স্পীকারেব আসন গ্রহণ 
করেন তিনি তাহার পৃব্ৰ দলের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করেন এবং 
সব্বপ্রকার, দলীয় রাজনীতির সংস্পর্শ পরিহার করেন । মাফিন প্রতিনিধি 

সভার স্পীকার কিন্তু তাহা করেন না, বরং তিনি সভায় তাহার দলের 

একজন মুখ্য নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সভার কাধ্য 
পরিচালনায় প্রকাশ্যে দলীয় স্বার্থ রক্ষায় তৎপর থাকেন । তিনি দলের 

পক্ষে বক্ত.তা কবেন, ভোট দেন। সভার নিয়ম কানুনের ব্যাখ্যায়, 
কমিটি গঠনের ব্যাপাবে, সভার কাধ্যপরিচালনায় বিনা দ্বিধায় স্বীয় 
দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন। তাছাড়া সভার নাহিরেও 

দলের সংগঠনিক কন্মকাণ্ডে যেমন নিব্বাচনী অভিযান ও প্রচার কাব্য 

প্রভৃতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন | ব্িটিশ স্পীকারের পক্ষে 
এসব কাধ্য চিস্তারও বাহিরে । এজন্যই যেখানে ব্রিটিশ স্পীকার বিনা 

প্রতিদ্বন্দিতায় সাধারণ নিব্বাচনে নিব্বাচিত হন এবং যে দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা 

লাভ করুক স্পীকার পদেও পুননিব্বাচিত হন, মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে তা হয় 
না| নিব্বাচনী এলাকায় স্পীকারের আসনেও প্রতিদ্বন্দিতা হয়, এবং 

স্পীকার নিব্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্িতা হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই পদটি 
লাত করে। 
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আ্পাকার উপাধির ভাগুপধ £ 

স্পীকার সম্পরকে আলোচনার শেঘে উপাধিটির তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু 
বল! প্রয়োজন | যদিও আক্ষরিক অর্থে তাহার উপাধি তাহাকে বক্ত1ঃ 

বলিয়া অভিহিত করে, আসলে কিস্তু তিনি সভার বিতর্কে কোন কথাই 

বলেন না এবং অন্য সময়েও নিজ কর্তব্য সম্পাদনে নিতাস্ত যাহা না 

বলিলে নয় এমন কথা ছাড়া তিনি বেশী কিছু বলেন না। সুতরাং 
বর্তমানে তাহার উপাধি একপ্রকার অর্থহীন হইলেও ইহার একটি এ্রতিহাসিক 

তাৎপর্য আছে । তাহার উপাধির উৎপত্তি হইয়াছিল যখন একমাত্র 

স্পীকারেরই রাজার কাছে সভার বক্তব্য পেশ করার অধিকার ছিল। 
তীহার প্রধান কাধ্যই ছিল ক্মন্সসভার পক্ষে আবেদন নিবেদন ও প্রস্তাবসমূহ 
রাজাসমেত পার্লামেন্টের নিকট অর্থাৎ লর্ডসভায় পেশ কবা | তখনকার 

দিনে কমন্সসভা আইন রচনা করিত না, আইন করার জন্য রাজার 

নিকট আবেদন পেশ করিত মাত্র; রাজা ইচ্ছামত সে আবেদন কখনও 

রক্ষা করিতেন কখনও করিতেন না| স্পীকার রাজার নিকট সভার 

নানাপ্রকারের আবেদনের বাহকমাত্র ছিলেন। রাজার কাছে অপ্রিয় অনুরোধ 

বহন করিয়া অনেক সময় তাহাকে রাজার কোপে পড়িতেও হইত । 

বর্তমানে স্পীকারের কাধ্যবিধির অনেক পরিবর্তন হওয়ায় তাহার পদের 

আখ্যার বিশেষ কোন সাথকতা না থাকিলেও আখ্যাটি কিন্তু বহিয়াই' 

গিয়াছে । 

কমন্সসভার ভন্যাগ্য কল্ধাবৃজ্দ : 

স্পীকার কমন্সসতায় সব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কর্মচারী হইলেও, 
সভার কাধ্যপরিচালনায় তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আরও কয়েকজন 
কর্মচারীর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন | প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সভার 
করণিক (01601) যাহার কথা ইতিমধ্যেই প্রপঙ্গত আমরা উল্লেখ 

করিয়াছি এবং তাহার দুইজন সহকারী | এছাড়া আছেন সাজ্জেণি 
এট্-আর্স্ ও তীহার সহকারীরা, ওয়েজ এও মিন্ষ্ কমিটিব সভাপতি, 
উপসতাপতি (সংক্ষেপে কমিটি সমূহের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান ), 
চ্যাপলেন ( 020191 ) ও ম্পীকারের আইন উপদেষ্ট। (0০98:0361 [০ 

|, 9069101 )। রাজা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ক্রাক' সাজ্জেণট-এট্- 
আমস ও তীহাদের সহকারীদের নিয়োগ করিয়। থাকেন, চ্যাপলেনকে 

স্পীকার নিয়োগ করেন এবং কমিটিগুলির চেয়ারম্যান ও ডেপুটি 
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চেযারম্যানদের, স্পীকারের ন্যায় সভাই নির্বাচিত করে । সভার ক্লার্ক 
স্পীকারের আসনের নীচে সন্দুখদিকে একটি টেবিলের পার সহকারীবৃন্দ- 
সহ বসেন । তাহার কাধ্য হইল সতার সব নির্দেশ সই করা, লর্ভসতার 

নিকট প্রেবিত সব বিন 'চিহিত করিয়া পাঠান, অধিবেশনকালে 
সদন্যদেব যাহা কিছু পড়িযা শোনান দরকার সেগুলি পাঠ করা, সভার 

কাধ্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা এবং সেগুলির সকল কাগজপত্রের যথাযথ 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা, এবং স্পীকারেব তত্বাবধানে সভার 
পত্রিকা (39৮0091) সন্কলন কর! | কার্যযবিধি সংক্রান্ত কোন অভিনব 
পনিস্থিতি ঘটিলে যাহ] প্রচলিত বিধিনিয়মেব আওতায় আসে না স্পীকার 
তাহাব সিদ্ধান্ত দিবার পৃব্বে পূর্বের নজিরাদি সম্বন্ধে ক্লার্কের পবামর্শ 
গ্রহণ করিযা থাকেন । সভার কাব্যবিধিব সহিত বছদিনের পরিচয়প্রস্ত 
তাঁহার অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান । 

সার্ভেঁণ্ট-এটু-আরমৃসের কাধ্য হইল সভাব শৃঙ্খলা রক্ষাব ব্যাপাবে 
স্পীকারকে সাহায্য করা । তিনিই সভার নির্দেশসমৃহ এবং সভাব নামে 

স্পীকার যেসব হুকুমনামা জারি করেন সেগুলি কার্যকরী করেন । 
সভার দ্বাররক্দী ও নিমশ্রেণীর কল্পচারীবাও তীছাবই নির্দেশে 
কাজ করে । 

চাঁপেলেব কাধ্য হইল সভার আবন্ত সময়ে বাইবেল হইতে পাঠ ও 
প্রার্থনা করী | কমিটির চেয়াবম্যান ও স্পীকাবেৰ আইন উপদেষ্টা, ইহাদের 

কার্ধ্য তাঁহছাদেব পদের নাম হইতেই বোঝা যায | 

কমন্সনভার কার্য পদ্ধতি : 
সকল আইনসভার মত কমন্সসভার কাধ্যও কতকগুলি বিধিনিষম 

অন্সারে চলে । একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে এই সবনিয়ম অলিখিত এবং 

চিবাচবিত বীতি ও প্রথায নিবদ্ধ! ইহা কিন্ত ঠিক নয়। অবশ্য সভার 

আধিকাতশ নিরমই এইকবপে প্রথাব ভিভিতে গড়িবা উঠিয়াছে। কিন্থি 

সাম্পৃতিক কালে ক্রমবদ্ধমান কাজ সুষ্ঠুভাবে ধম্পাদন করার জন্য সতাঁকে 

ন্তন নতন নিয়ম প্রণথন কবিতে হইয়াছে । এগুলি সমস্তই লিপিবদ্ধ | 

এগুলিকে স্থাবী নির্দেশ (5190108 0106 ) বলা হয। কেননা 

মাফিন প্রতিনিবিসতার নিয়মাবলীব মত প্রতি নৃতন সভায় নৃতন করিয়া 

এগুলিকে পাশ কবিতে হয় না| সতী কিন্ত ইচ্ছা করিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ 

ভোটে এগুলির পরিবন্তন ও পরিবদ্ধন বা নাকচ করিতে পাবে । কিছু 
কিছু নিয়ম আবার একটি অধিবেশনকালের ভন্যও প্রণীত হর | ইহাদিগকে 
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বল্গা হয় সেসনাল অর্ডার (96551908] 01৫6. )। এই সব নিয়মের 

অধিকাংশই বিভিন্ন প্রকাবের, যেমন সরকারী বিল, বেসরকারী বিল, প্রাইভেট 
বিল, সদস্যদের প্রশ্ন প্রভৃতি বিভিন্ন কাধ্যক্রমের মধ্যে সময় বণ্টন কবিবার 
জন্য নিয়োজিত । নিয়মানুসাবে সরকাবী বিলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় । 

সদস্যদের পরশ কি ধরণের হইতে হইবে, কয়দিনের নোটিশ দিতে হইবে, 
বিলের উপর বিতক কিতাবে চলিবে সমস্তই সতাব নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । 
তাহাব মধ্যে কিছু লিখিত, কিছু প্রথাগত । 

করোজার (0105019 ) : 

সতার সীমিত সময়েব মধ্যে ক্রমবদ্ধমান কাধ্যাবলী পরিঢালনাব সমস্যা 
সমাধান কবিবাব জন্য কোন বিঘযে যাহাতে অধিক সময অপচয না হয় সেজন্য 

নানা পদ্ধত্রি গ্রহণ কব! হইযাছে তাহাব মধ্যে অন্যতম হইতেছে ““ক্লোজ।ব*' 

(010909 )| উনবিংশ শতাব্দীর শেষেন দিক পধস্ত সভার আলোচনা 
সীর্িত কবার বিশেঘ কোন প্রযাস হয় নাই । কোন বিঘষে যে কোন 

সদস্য অবাধে বক্তা করিতে পারিত। তখন পধন্ত সতার কাধ্য 
পবিচালনায় সমযের অনটন অনুভূত হয় নাই । সভার কাধ্যও এত ব্যাপক 
হয নাই এবং সভ্যরাও বন্তব্য বাখিতে প্রয়োজনের অতিবিক্ত সময় পাইত্তেন 

না। বিপদ দেখ! দিল উনবিংশ শতকেব শেঘেব দিকে যখন বিক্ষুব্ধ 

আইবিশ জাতীয়তাবাদী সদস্যবা তাহাদেব অগস্তোঘ প্রকাশের কৌশল 

ছিপাবে সভাব কাধ্যে বাধাস্ষ্টর ও একটা অচল অবস্থা স্থ্টি করিবার 

জন্যই স্দীধঘ ও অবান্তব বক্ত-তা কবিতে লাগিলেন। 1881 সনে একসময় 
তাহার। একাদিক্রমে 4] ঘণ্টা বন্ততা চালাইয়া যান । সভার এমন 
কোন নিয়ম ছিল না যাছাতে স্পীকার এরকমের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে 
সক্ষম হইতেন । সেজন্য প্রবানমন্ত্রী গ্র্যাডষ্টোন সভাকে দিয়া একটি জরুরী 

প্রস্তাব পাশ করাইলেন যাহাতে এমত অবস্থায় স্পীকার নিজেই একটি 
ক্লোজাব প্রস্তাব উ্থাপন কবিবেন এবং সংখ্যাধিক্যে পাশ হইলে বিতর্কেব 
সমাপ্তি ঘটাইবেন | পবে পদ্ধতিটি স্বামী নির্দেশে (908001708  01061 ) 

অন্তর্ভুক্ত হয এবং উহাতে যে কোন সত্যকে ক্লোজাব প্রস্তাব আনিবার 
অধিকাব দেওয়া হয়| এই নিয়ম অনুযায়ী কোন বিঘয়ে বেশ কিছু সময় 
আলোচনার পর সাধাবণতঃ সবকারী প্রধান সচেতক (০1016? 310) বা 

অন্য কোন সদস্যও একটি প্রস্তাব বাখিতে পাবেন যে “এখন মূল্র প্রশ্বটি 
বিবেচিত হউকঃ 1 এই প্রস্তাবটি যদি অন্তত: 100 জন সদস্য সমর্থন 

করেন এবং স্পীকার যদি মনে করেন বিঘয়টি সম্বন্ধে যথে্ট আলোচনা হইয়াছে 

12 ্ 
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এবং বিশেষ করিয়৷ সংখ্যালঘু দলের সদস্যরা বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিবার 

যথেষ্ট স্মযোগ পাইয়াছেন তাহা হইলে প্রস্তাবটা ভোটে দেওয়া 'হয় এবং 

সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হইলে বিতর্কের পরিসমাপ্তি হয় এবং মূল বিঘয়াটর 
উপর তখন ভোট লওয়া হয়| এই পদ্ধতিটিকেই বল হয় সাধারণ 

ক্লোজার (৪10016 ০1038: ) | ইহ] যেমন সরকারের হাতে ধিরোধীপক্ষ 
কতৃক ইচ্ছাকৃত বাধাস্থ্টি নিবারণ করিবাব অস্ত্র, আবার ইহার প্রয়োগ স্পীকারের 
অনুমোদন সাপেক্ষ করায় সংখ্যালঘু দলের অধিকার রক্ষা করা হইয়াছে । 

সুষ্ঠু ও স্ুশৃঙ্খলভাবে সভার কাধ্য পরিচালনাব জন্য সাধারণ ক্লোজার ছাড়াও 

আরও দুইটি পদ্ধতি চালু হইয়াছে সে সন্বন্ধে নিয়ে আলোচনা করা হইল। যদিও 
এগুলি আইরিশ ন্যাশন্যালিষ্ট দলের সতাব কাধ্যে ইচ্ছাকত ভাবে বাধাত্াষ্টিব 

পরিপ্রেক্ষিতে গুভীতি হইযাছিল সভার ক্রমাগত কাধ্যবৃদ্ধি ও সদস্যদংখযা 
বৃদ্ধিহেতু সময়ের অনটন জমস্যা সমাধানের জন্যও এগুলির প্রয়োজন 
অন্ভূত হুর । অবশ্য সাধারণতঃ সভার কাধ্যক্রম ও দুইপক্ষের সদস্যদের 
যথাযথ অংশগ্রহণেব ব্যবস্থা নিদ্ধারিত হয় সরকার পক্ষ এবং বিবোধীপক্ষের 
সচেতকদেব (৮8109 ) মব্যে আলোচনাব পৰ একটি চুক্তিব মাধ্যমে 

যাহাতে স্থিব হয় বিভিন্ন কাধ্য কি ধাবায উপস্থাপিত হইবে, কোনাটিতে 
কি সময় দেওয়া হইবে, উভয পক্ষেব কোন কোন জদস্য বর্ভ.তা করিবেন 

এবং স্পীকার এই চুক্তি অনুযাষী কাধ্য পরিচালনা করেন । কেবলমাত্র 
যখন দুপৃক্ষের মধ্যে সমঝোতা বিফল হয তখনই শালোচনা সংক্ষিপ্ত 
করাব উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি প্রযুক্ত হয় | বত্তমানে সভান্গ কাধ্য অচল 
করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত বাধাস্য্টর দৃষ্টান্ত বিবল । তবুও সময়ে 

সময়ে আলোচনা সীমিত ববিবার প্রযোজন হইয| পড়ে । এই উদ্দেশ্যে 
উপবে বণিত সাধারণ ক্লোজার ছাড়াও আবও দূইটি পদ্ধতির উদ্ভব 
হইয়াছে । একটিকে বলা হয় খড়গ ক্লোজার € 09911106105 ) বা স্তর 

বিন্যস্ত ক্লোজার ( ০195819 0 901001)8100)51165 ), অন্যাটিকে বলা হয় 

উল্লম্ফমাঁন ক্লোজার (70810881700 01095010 ) | 

গিলোটিন ব1 স্তর বি্স্ত ক্লোজার £ 
এই পদ্ধতিব প্রবর্তন হয় 1881 সনের “জরুরী নিয়মের? (10150170 

ঢ01০5 ) আওতায় । সাধারণতঃ ইহার প্রয়োগ হয যে সব বিল সরকার 

গুরুত্বপূণ মনে কবে এবং সীমিত সময়ের মধ্যে পাশ হওয়া বাঞ্চনীয় 
মনে করে সেগুলি সম্পকে | ইহাতে আলোচনার জন্য একটি বিলকে 
বিভিন্ন অংশে বা স্তরে বিভাগ করা হয় এবং প্রতিটি অংশ বা! 
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স্তব কোন সময় পধ্যস্ত আলোচনা চলিবে তাহা স্থির করা হয় 
এইরূপ একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইলে আলোচনা চল! কালে স্পীকার 
একটি অংশের আলোচনা স্যার্তি সময় উপস্থিত হওয়া মাত্র এ অংশটি 

ভোটে দিবেন এবং সংখ্যাধিক্য ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে | এইভাবে 

আলোচনা সীমিত কবিয় নিদ্দি্ট সমধের মধ্যে আইনগুনি পাশ করা হয । 
উল্লন্ফন কর্লোজার ( 7971687:0০ 0199015 ) 2__এই পদ্ধতিটি প্রথম 1909 

সনে প্রযুক্ত হয়। ইহাতে একটি বিলেব কোন কোন ধারা বা কোন 
কোন সংশোধনী প্রস্তাব সতাঁয় বিবেচিত হইবে তাহা স্থিব করিবার ক্ষমতা 
ম্পীকারকে দেওয়া হয়। যে সব ধারা বা সংশোধনী প্রস্তাব স্পীকার 
বিবেচনার যোগ্য মনে বূরিঘেন শুধু সেগুলিই তিনি সভা আলোচনাব 
অনমতি দিবেন, অন্যগুলি অতিক্রম কবিযা যাইবেন । যেসব সংশোধনী 
প্রস্তাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বা নীতিগত প্রশ্বসপ্ধলিত স্পীকার এরপ প্রপ্তাব- 
গুলিই আলোচনাব জন্য উত্থাপন কবেন, অন্যগুলি বাদ দিযা | 

উপরোক্ত ক্লোজার পদ্ধতিগুলিকে সীমিত সমযেব মধ্যে সভাব বিশে 

প্রয়োজনীয় কাধ্যগুলি সুসম্পনন করাব অপরিহাধ অন্তর বলা যায় | স্যাব 
আইভর জেনিংসেব ভাঘায়,_-“71)0 01957, [0779190 81)0 0011101119 

876 0119 11750701190 101 011৬1110 1651510101017 2 2 169.50118019 

[09.081++, 

কমিটি ব্যবস্ছ। : জভার বিভিন্ন প্রকারের কমিটি : 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বিিটেনেও আইনসভাম কমিটি প্রথা 

বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, যদি'ও এখানে মাকিন যুক্তরা্রী ব। যুরোপীর 

দেশগুলিব কমিটি ব্যবস্থা হইতে কিছু বৈশিগ্য আছে। শ্রিটেনে কমিটি 
ব্যবস্থার উৎপত্তি প্রধানত: সভাব কাধ্যবৃদ্ধি এবং সমযের অভাব সমস্যার 

মোকাবিল। করিবার জন্য । সভার পূণ অবিবেশনে সমস্ত আইন বীনেসুস্থে 

খুঁটিনাটি বিষে আলোচনা করা সম্ভব নয | তাছাড়। সকল সদক্যেব সব 
বিঘষে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও আগ্রহ'ও থাকে না । পূর্ণ সভার অপেক্ষা 
স্বল্পসংখ্যক অভিজ্ঞ সদস্য লইয়া গঠিত কমিট আইনেব আলোচশ। 

অপেক্ষাকৃত দক্ষতার সহিত চালাইতে পারে এবং আইনগুলিকে স্রগ্ুবূপ 

দিতে পাবে । ইহাতে সভার কাজেব সুবিধা হয় ; কতকগুলি স্রল প্রশেব 

উপর সিদ্ধান্ত লইলেই চলে । 

(1) 7. 8:92:৮65 820. [। 732655 “079 3216550 09796165619155 220 [77). 

(1968) 00292, ৪, 2, 124. 
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বর্তমানে সতায় পাচশ্রেণীর কমিটি দেখা যায়__ 
(1) সমগ্র কক্ষের কমিট (00100031160 01 079 10016 [0056 ) : 

(2) স্থায়ী কমিটি €(99700178 (0:07010010599 ) ; 

(3) সিলেই কমিটি (99160 00221010595 ) ; 
(4) প্রাইভেট বিল কমিটি (11860 8111 0017117166965 ) ; 

(5) উভয় কক্ষেব যুগ্ম কমিটি ( 00100 00100011066 ) | 

ইহাদের মধ্যে শেঘেব দুটি সম্বন্ধে বিশেঘ কিছু বলিবার নাই । 
প্রাইভেট বিল কমিটি স্থানীয় স্বার্থ বিঘয সংক্রান্ত বিলের আনলোচন। কবে 

এবং যুগ্ম কমিটি দুই কক্ষ হইতে সমান সংখ্যক সদস্য লইয়৷ গঠিত হয় 
এবং এমন সব বিষয় বা বিল লইয়া! আলোচনা করে যাহাতে উভয়েরই 

আগ্রহ আছে । এখন আমরা অন্য তিন শ্রেণীর কমিটি সম্বন্ধে আলোচনা 

কবিব। 

(1) জমগ্র কক্ষের কমিটি :__এই কমিটি সকল সদস্য লইয়া গঠিত। 
সমগ্র সভা হইতে পাখক্য এই যে ম্পীকাবেব পরিবন্তে চেযারম্যান অবৃ 
দি কমিটি বা তীহাব অনুপস্থিতে ডেপুটি চেযারম্যান সভাপতিত্ব করেন। 

স্পীকারেব ক্ষমতা প্রতীক গদাটি (749০০ ) টেবিলেব উপর হইতে 
নীচে অ্পগাৰিত হয, সভাব কাধ্যপদ্ধতিব শিয়মগুলি কিছু শিথিল করা 
হয, যেমন কোন প্রস্তাব অন্য একজনের গামথনেব (56০000105 ) 

অপেক্ষা বাখে না, একজন সদস্য একই বিঘষে একাধিকবার বক্ত.তা করিতে 

পাবেন, আলোচনা সংক্ষেপ করিবাব পদ্ধতিগুলি প্রযোগ কবা হয না। 
এসবেবই অথ হইল যে এখানে সব প্রস্তাব বিধিনিবমের বেড়াজাল মুক্ত 

খাবহাওয়ায় খুঁটিনাটি বিঘয়ে আলোচনা হইতে পাবে । বিভিন্ন রকমের 

প্রস্তাব এই কমিটিতে আলোচিত হয়। প্রথমতঃ পাবলিক বিল বা কোন 
সাধাবণ সরকারী বিল সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে । তখন ইহাকে শুধ 
কমিটি অব দি হোল বলা হয। দ্বিতীযতঃ সরকারেব ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরের 
প্রস্তাব আলোচনা হয়, তখন ইহাকে বলা হয কমিটি অব দি হোল অনু 
পাঞ্রাই বা সংক্ষেপে কমিটি অবু সাগ্রাই (0০070001060 ০01 901001% )। 
আব,র মঞ্জরীকৃত বরাদের জন্য রাজস্ব সংগ্রহের প্রস্তাব যখন আলোচন। 
করা হয তখন ইহাকে বল। হয় কমিটি অৰ্ ওয়েজ এও মিন্স (50100716655 
01 %/25 800 1+199109 ) | 

(0) স্থায়ী কমিটি সমূহ :-_অর্থবিল ও প্রতিশন্যাল অর্ড'র অন্মোদনের 
বিল ব্যতীত অন্য সমস্ত পাবলিক বিল সভায় দ্বিতীয় পাঠের পর ইহাদের 
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মধ্যে যে কোন একটি কমিটির নিকট খটিনাটি আলোচনার জন্য প্রেরণ 
করা হয়। অবশ্য সভা বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কোন বিল স্থায়ী 

কমিটিব পরিবর্তে সমগ্র কক্ষের কঙিটিতে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে 

পাবে । প্রথমে এই কমিটির মংখ্যা ছিল দুই, পরে চাব করা হয এবং 
বর্তমানে ছয়াটি হইয়াছে। এই কমিটগুলি নিদ্দিটটি বিঘয় সংক্রান্ত বিল 

লইয়া আলোচনা করে না; স্পীকার বদ্চ্ছাক্রমে বিলগুলিকে যে কোন 
একটি কমিটিতে পাঠান শুধু স্কাটশ ট্রাণ্ডিং কমিটি ও গ্রাণ্ড কমিটি 
স্কটল্যা্ড সংক্রান্ত বিলগুলি লইযা আলোচনা কবে। অন্য ৪টি কমিটিকে 

যথাক্রমে এ, বি,সি,ডি নামে অভিহিত কবা হয়। এগুলিতে সভাব 

দলগুলি হইতে মোটামুটি ,তাবে মোট সভ্যসংখ্যার আনুপাতিক ভাবে 

বাছাই কমিটি দ্বারা 30 হইতে 50 পধ্যন্ত সদস্য নিবর্বাচিত হন এবং 

যতদিন ন। সভার অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোঘণ। হয় ততদিন তাহাবা কাজ 

করেন। স্পীকাব স্থাযধী কমিটিগুলিৰ সভাপতিদেৰ বাছাই কমিটি কর্তৃক 
গঠিত অন্যন দশজনেব একটি সভাপতি গোষ্ঠীব ( 0118110)0015 08171 ) 
মধ্য হইতে মনোনীত কবেন। নূতন পার্লামেণ্টেব শুকতে সভা অন্যান্য 
কমিটি (স্বাধী ও সিলেক্ট ) নিব্বাচিত কনিবার জন্য 1] জন সদস্যের 

একটি বাছাই কমিটি (001010710166 07961606101) গঠন করে। যদিও 
নামে সভা ইহা গঠন কবে আসলে উভষ দলেব নেতারা মিলিত হইষা 

ইহার সত্যদেব মনোনীত কবেন যাহাতে উক্ত কমিটি নিবপেকভাবে 

সমতার দুই বা ততোধিক দলেব সত্যসংখ্যাৰ প্রতিফলন হইতে পারে। 
স্থাধী কমিটিগুলিব সদস্যদেব কোন বিশেষ বিঘয়ে অভিজ্ঞতাৰ কাবণে 

নিব্বাচিত কবা হয না তবে বাছাই কমিটি ইচ্ছা করিলে কোন একটি 

বিশেষ বিল বা প্রস্তাব বিবেচনা কবিবাব জন্য 30/35 জন পধ্যন্ত এ 

বিঘষে অভিজ্ঞ সদস্য মনোনীত কবিতে পাবেন | বিলগুলি কমিটিতে 

আলোচনাব সমযও ইহাদের চুড়ান্ত রূপ শবকানেব মনোমত ভাবেই স্থিব 

হয | কমিটিতে ও সরকাবী দলেব সংখ্যা গরিষ্তা থাকে এবং বিলে 

ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রীই ইহাঁৰ পবিচালনা কবেন, প্রযোজনবোধে দলীয় শুঙ্খনাব 

প্রয়োগ কবা হয । মাকিন বুক্তবার্টেন কমিটি ব্যবস্থান সহিত ন্নিটিশ 

কমিটি ব্যবস্থার এখানে মৌলিক পাথক্য দেখা যান । সাকিন কঙ্টিলিতে 

সরকারী দলেব সংখ্যাগবিচ্ঠতা নাও থাকিতে পাবে । কোন ক্যাবিনেট 

মন্ত্রী বিল পরিচালনা করেন না। কমিটিগুলিন মধ্যে বিঘয অনুযাণী 

বিল বন্টিত হয়। প্রত্যেক কমিটিতে উহার এক্ডিয়ারভূন্ত বিঘয়েব 

বিশেঘজ্ঞরাই সভ্য হন এবং তাহারা সাক্ষী তলব করিয়া তথ্য ও 
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পাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন। ফলে কমিটিতে কোন বিলের 
মৌলিক পরিবর্তন হইতে পারে যাহা কমন্সসভায় সম্ভব নয়। 

এখানে বিলের দ্বিতীয় পাঠে বিলের মূলনীতিগুলি গুহীত হইয়৷ যায় ; 
কমিটি তাহার পরিবর্তন করিতে পারে না, শুধু খুঁটিনাটি বিষয়ে পরিবর্তন 
করিতে পারে । দুই দেশের কমিটিব্যবস্থায় এইসব পার্থক্যের কারণ হইল 
দুই দেশের সরকারের প্রকৃতির পার্ধক্য। ব্রিটেনে সংসদীয় শসনব্যবস্থায় 
কাযাবিনেটেরই সামগ্রিক দায়িত্ব থাকায় শীসনকাধ্যে এবং আইন প্রণয়নে 

তাহাকেই পূণ কর্তৃত্ব দিতে হয এবং প্রশাসন ও আইনসভার নিরম্কৃশ 
নেতৃত্ব দেওয়া হয়। মাফিন যুজ্রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থায় ক্ষমত৷ 

বিভাজনের নীতি গৃহীত হওয়ায় আইনসভায় শাসন বিভাগের নেতৃত্ব ন্লাই 
কংগ্রেমে ক্যাবিনেটের স্থলে স্পাকার ও কমিটিগুলিই নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন । কাজেই সেখানে কমিটিগুলির গঠন, শাধ্যবিধি ও কন্পদ্ধতি 
সম্পূণ ভিন্ন । 

(3) জিলেন্ট কমিটি :__এই কমিটিগুলি গঠিত হয বিশেষ কোন বিল 
বা বোন বিঘধে তথ্যানুসন্ধান করিয়া সভার নিকট তাহাদেৰ সুপারিশ 
সম্বলিত রিপোট পেশ করিবার জন্য । এই রিপোর্ট সভাকে অঠিক' সিদ্ধান্ত 
লইতে সাহায্য কবে । অবশ্য সভ। কমিটির বিপোট মানিতে বাধ্য নয়, 

উহা! সুগ্ঠারিশ মাত্র। কমিটিই নিজ সভাপতি নিব্্বাচন কবিয়া থাকে । 

এইসব কহিটির আদস্য কঠিটিব বিবেচনার বিঘয়ে বিশেঘজ্ঞদেব লুইয়া বাছাই 

কমিটি কতক গঠিত হর। সাঁধাবণতঃ 15 জনের অধিক সদস্য খাকে না । 

কমিটি অভিজ্ঞ সাক্ষীদের ভাকিযা সাক্ষ্য গ্রহণ করে, নানা তথ্য সংগ্রহ করে, 

প্রয়োভনীয নথিপত্র তলব কবিতে পাবে, এবং উহাদের ভিভ্তিতে বিপো্ট 
সভার নিকট পেশ কবে এবং রিপোট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিটির সমাপ্তি 
হয । কিন্তু কতকগুলি সিলেক্ট কমিটি এক একটি নিদ্দিষ্ট কাজের জন্য 

সারা সেসনের জন্য চালু থাকে যেগুলিকে বলা হয় সেসন্যাল সিলেক্ট 
কষিটি | প্রধান প্রধান সেসন্যাল কমিটি হইল, বাছাই কমিটি (00101001069 

০ 961601101 ), সভাব বিশেষ সুযোগসুবিধা কমিটি (011116805 

(00171071069), সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি ( ০০010101056 ০] 

[00110 4১০০০) ), জনসাধারণের আবেদন কমিটি (00101011060 01 

ঢ0110 7৩0161019 ), স্থায়ী নিয়ম কমিটি (90010801005 
00702716169 ) পাকশালা ও ভোজনাগার কমিটি ( 83০67 &০ 
[২6195171361 1[২0010$ (60211071096 ) ইত্যাদি | কোন বিল সিলেক্ট 
কমিটিতে বিবেচনার পরও স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হয়। সব বিলই 
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সিলেক্ট কমিটিতে যায় এমন নয়, শুধু যখন কোন বিল সম্বন্ধে বিশেষ 
তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন হয় যাহা পূর্ণ সভার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব 
নয় তখনই উহ সিলেক্ট কমিটিতে প্রেবণ করা হয় । 

(4) প্রাইভেট বিল কমিটি (01520613111 00100216666 ) 2 

এগুলি বাছাই কমিটি ছারা নিব্্বাচিত 5 জন সদস্য লইয। গঠিত হয় । 

এই কমিটি দুই রকমের হয়, বিতকিত ( 92০99৫ ) প্রাইভেট বিলের 
উপর এবং অবিতকিত ( 00209584 ) বিলের উপর। ইহাব কাধ্যবিধি 
আধা বিচাববিভাঁগীষ (89110015181 ) ধরণের হইয়া থাকে । 

অবিতকিত বিলেব কমিটি ওযেজ এণ্ড মিনস্ কমিটিব সভাপতি ( 017817 
1001) 01 11)9 00100)16660 010 ৬/955 0110 1%19219 ), ও সহকাবী সভাপতি 

(10915 01)011019) এবং বাছাই কমিটি (0017001065৩ ০1591501101 ) 

কর্তৃক বচিত্ একটি নামেব তালিকা হইতে বাছি্যি। লওয়া৷ চাবজন সদস্য 

লইয়৷ গঠিত হয। বিতকিত প্রাইভেট বিল কমিটিগুলি বাছাই কমিটি ছারা 

মনোনীত একজন কবিয়া সভাপতি ও তিনজন করিয়া সদস্য লইয়। গঠিত 
হয় | যেছেতূ ইহাদেব কাব্যবিধি অনেকটা দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে 
নিবপেক্ষ বিচারেব মত, সদপ্যদের ঘোষণা করিতে হয যে বিলটি সম্পর্কে 
তাহাদেব কোন বাক্তিগত স্বাথ নাই | 

অবিতকিত বিল কমিটিব কাধ্যক্রম খুবই সংক্ষিপ্ত ও আনুষ্ঠানিকতা 

বড্জিত (100010091 ) | ইহাবা শুধু লক্ষ বাখে বে সতান স্থাধী বিবিগুলি 
( 90800175  01৫915) যথাযথ পালিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের 

অধিকাৰ বিশেঘ লঙ্ঘন কব হয় নাই 1 

বিতফিত প্রাইভেট বিন কমিটি অনেকটা সাধাৰণ কষিটি অপেক্ষা 
একটি আদালতেব মত যেখানে বিলেব সমর্বকগণ ও বিবোধীগণেব মধ্যে 

একটা মাম্পাব মত শুনানী হয়। অমথকগণকে তাহাদের প্রস্তাব যে 

যুক্তিসহ তাহ! প্রমাণ কবিতে হয়। বিবোধীপক্ষ উহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা 

করে। উতধঘ পক্ষই নিজেদের বক্তব্য পেশ করিতে উকীল নিষুক্ত করে। 
ইহার কম্মপদ্ধতি আদালতেবই অনুরূপ, সাক্ষসাবুদ, জেরা, সওয়াল সবই 
হয়। কমিটির বিচাষ হইল যে বিলাটি জনস্বার্থে প্রয়োদন কি না। 
কমিটির রাধে বল৷ হয় বিলের প্রস্তাবনা ( 01৩80715 ) যাহাতে উহাব 
পক্ষে যুক্তি ও উদ্দেশ্য বণিত হয় তাহা প্রমাণিত হইযাছে বা হয় নাই | 

সিদ্ধান্ত নেতিবাচক হইলে বিলাট নাকচ হয় নচেৎ উহা! পূর্ণসতায় রিপোট 
কর! হয় | 



184 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যস্া-যুভতরাজ্য 

(5) ঘুগ্তা কমিটি (7017 001010100663 ) £- ইহারা 'পালামেণ্টের 

উভয় কক্ষের (লড়স ও কমন্স সভা ) মিলিত সিলেক্ট কমিটি এবং 

উভয কক্ষ হইতে সমান সংখ্যক অদস্য লইয়া গঠিত হয়। সাধারণতঃ 

একজন পিবাব যুগ্মকমিটির সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন । উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইহাব প্রচলন হইয়াছে । ইহাদের বিবেচনার 
বিঘয় হইল--(1) বাজনীতিমুক্ত বিল বা অন্যান্য বিষয় যাহাতে উভয় 
কক্ষ সমান ভাবেই আগ্রহী ও (2) গুকত্পণ নীতিগত প্রশব সম্বলিত 
প্রাইভেট বিল সমূহ | 

যুগ্ম কদিটিব দূই কক্ষে সদস্যবিশিষ্ট দুটি অংশ পুথকৃ পুথকৃভাবে 
নিজ নিজ কক্ষে বিপো্ট পেশ করিষা থাকে যাহাঁ পূর্ণকক্ষে পৃথকৃতাবে 
বিবেচিত হয় । 

পার্লামেন্টের এক একটি অধিবেশনকালস্থাধী (56951018] ) যুগ্ম 
কমিটি উভয কক্ষ হইতে 1 জন কবিয়া৷ সদস্য লইয়া গঠিত হয 1 007- 

50911021101) 9170 9121010 19/ 1২6৮15101) 71115 অর্থাৎ যে সব বিলের 

দ্বারা বত্তমান লিখিত আইনগুলির সংস্কার সাধন হয বা কযেকদী আইন 

মিলাইযা নতুন একটি বিল রচিত এধরণেন বিলগুলি এই যুগ্ম কমিটি 
বিবেচনা ববে | সাধাবণতঃ লঙ চ্যান্সেলাৰ আইন কমিশনেব (1.5% 

(07713155107. ) জুপাবিশক্রমে এধবণের বিল পালামেন্ট পেশ কবিলে উহ্না 
এই যুগ্ম কমিটিতে আসে | 

কমন্বাসভার অধিবেশন : 

সাধাবণ নিক্বাচনের পর যত শীঘু সম্ভব কমন্সসভা আহত হয । দুই 
কক্ষই একই অঙ্গে বপিয়া৷ থাকে, অবশ্য সপ্তাহান্তে বা ছুটির দিনে অধি- 
বেশন মূলতুবী ( ৪80)001000061।() থাকে | মুলতুবীর অথথ সামধিক বিরতি 
এবং ইছা কক্ষগুলি নিজেদের সুবিধামত স্থিব করে । কক্ষেব সভাপতি 
নিদেশ দেন । অধিবেশনে সমাপ্তি (70:010£81101 ) ঘোষণা কবাব 

অধিক1ব কিন্ত রালাব, অবশ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শে | উহা দুই কক্ষেরই এক 
সঙ্গে হইবা থাকে । অধিবেশনের সমাপ্তির অঙ্গে জভার অপেক্ষমান বন্ধ 
সূচীও বাতিল হইযা যায়, কোন বিল অসমাণ্ত থাকিলে উহ? পরেব অধি- 
বেশনে নৃতন করিয়া আনিতে হয । মুলতুবী হইলে তাহা হয় না, কাধ্য 
সুচী অব্যাহত থাকে । আবার পালামেন্টের পরিসমাপ্তির (1550186102) 
অর্থ হইল সভারই বিলুপ্তি এবং ইহাব ফলে বত্তমান সদস্যদেব কাধ্য- 
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কাল শেঘ হইয়! যায় এবং নূতন সভ্য নিব্বাচনেব জন্য রাঁজা৷ সাধারণ 
নিব্বাচনের নির্রেশ দেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অথবা সভার পাঁচ বছরের 

মেয়াদের শেষে । তখন কমন্সসতাই পুনগঁঠিত হয়, ল্র্ভপতা কিন্ত বহাল 
থাকে । অধিবেশনের সমাপ্তিতে ( 21919821107.) কিন্ত সদস্যদের কাধ্য- 

কাল শেষ হয় না, শুধু কর্মসূচি নৃতন কবিয়া স্থির হয। মধ্যে মধ্যে 
যেমন খীষ্টমাস, ই্টাৰ ইতাাদি উপলক্ষে সাময়িক বিরতি ছাড়া সাবা বসরই' 
দূই কক্ষে কাধ্য চলিতে থাকে | কমন্সসভাব স্থায়ী নিয়মানুসারে 
(919001778 91061 ) সোমবাব হইতে বৃহস্পতিবার পধন্ত প্রতিদিন 2-45 

মিঃ সমযে কাজ শুক হয এবং রাত্রি 10টায় শেষ হয় 'ও শুক্রবাৰ বেলা 
|)টায় কাজ শুরু হয় ও 'বিকাল 4টায শেঘ হয়। শনিবাব সাধারণত: 
অধিবেশন হয় না বিশেষ প্রযোজন ছাড়া । তবে কাজের চাপ থাকিলে 

অনেক সময় সার রাত্রিও কাজ চলে । সোমবাব হইতে বৃহস্পতিবার পযন্ত 
2-30 হইতে 2-45 পধন্ত বেসবকাবী কন্মৃচি আলোচিত হয়; তারপর 
3-30 পর্যন্ত প্রশোত্তব চলে | যদি কেছ কোন জকবী জনস্বার্থসংক্রান্ত 

বিঘবে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চান তবে এই সমঘ তাহা অনু- 
মতি প্রার্থনা করিতে হয় এবং অনুমতি পাইলে বাত্রি টার সময় উহাব 
আলোচনা নিদ্দিষ্ট হয। ইহার পব সবকারী কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং 
মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনা বা কোন বিতকিত বেসরকারী কাধ্যক্রম 
থাকিলে তাহা ?টার সময় গৃহীত হয এবং উহাব শেঘে আবার সবকাবী 
কম্মসূচি অনুস্থত হয় । 
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অষ্টম অধ্যায় 
আইন বিভাগ (৩) কমন্গসসভা 2 ক্ষঅত। ও কার্ধ্যাবলী 

[ হ,6015196870 (3) 18081৩০ 01 (00707180119 £ 
7১079152100 [75110610119] 

কমন্সসন্ভার কার্যাবলী £ 

এতক্ষণ কমন্সসভা মোটামুটি কিভাবে কাজ কবে আলোচনা করি- 
য়াছি। এখন ইছাব প্রধান প্রধান কার্ধাগুলি কি এবং কিভাবে সেগুলি 

সভায় সম্পন্ন হয় সে সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা প্রয়োজন । 

কমণ্সসভাব প্রধান কার্য তিনটি বলা চলে-_-0) আইন প্রণয়ন, (2) ব্যয় 

ববাদ্দ ও অর্থমঞ্জলী, (3) নানা বিষে আলোচনা ও সবকাবেব সমা- 
লোচনা ও নিষন্ত্রণ | 

পালামেণ্টেব উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে আমলা দেখিবাছি পূর্বে 
আইন প্রণয়ন করিবাৰ ক্ষমতা একমাত্র রাজাঁরই ছিল, পার্লামে শুধু 
আইনেব জন্য আবেদন বাখিতে পারিত, বাজ] ইচ্ছামত তাহা পূরণ 

কবিতেও পাবিতেন বা নাও পারিতেন | ক্রমে ক্রমে পালামেণ্টের দুইটি 
কক্ষ কিভাবে আইনসভায় পরিণত হুইল তাহাঁও দেখিয়াছি | বর্তমানে 

আইনের প্রস্তাব কোন একটি কক্ষে বিল হিসাবে উত্থাপিত ছুইয়। দুই 
কক্ষে বিভিন্ন ধাপে আলোচিত এবং শেঘে গুহীতি হইযা রাজবি সম্মতি 
লাভের জন্য প্রেরিত হয়। অবশ্য তত্বেব দিক হইতে "এখনও রাজাই 

আইনের উৎস | প্রত্যেক আইনের উদ্বোধনী ধানাটিন বখান অনুধাবন 
করিলে তাহা প্রকট হইবে । ধাবাটি এইবপ 2 413০ 16 009০69৫ ০% 

€119 01151517009 9:09119071৬18.16515, 09 2170 2৬109 2170 ০0011. 

5910 ০0 11)9 1,0109 90171609] 1) 06100100191 2100 (50171170713 * * . ,/59 

অর্থাৎ “ধন্মীয ও অন্যান্য লর্ভগণ ও জনসাধাবণেন পরামর্শ ও সন্মতিক্রমে 
মহামহিম রাজার দ্বারা ইহা অহিন ললিষা গৃহীত হউক ইত্যাদি?” | 
পালামেণ্েটের আইন প্রণয়ন কাধ্য রাজাব নিকট আবেদন পেশ করার 
অত্যাস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলা যায । ইহার অর্থসংক্রান্ত কার্য কিন্তু 
আদি হইতেই আছে, রাজার ব্যয়ববাদদ মঞ্চুবী করার প্রথাতেই ইহা 
প্রকট । পরে এ প্রসঙ্গে নাগরিকদের নানাবিধ অভাব অভিযোগের 
নিরসণের জন্য রাজার নিকট আবেদন করা প্রথার উৎপত্তি হয়। সুতরাং 
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আইন প্রণঘন ও অর্থমঞ্ুবী পার্লামেণ্টেব এই দইটি কার্য্য পুরাতন হইলেও 
সভার তৃতীয় কাধ্যটিই বর্তমানে সব্বাঁপেক্ষা গুকত্বপূর্ণ॥? কেননা সাম্পৃতিক 
সময়ে ত্র দৃইটি কার্যে কর্তৃত্ব আসলে ক্যাবিনেটেব হস্তে গিয়া 
পড়িয়াছে, এখন কমন্সমভাব প্রধান কার্যা দাড়াইয়াছে আলোচনা ও সর- 

কারেব সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ | 

আইন প্রনয়ণ পদ্ধতি : 
আইন প্রথযন কিন্ত পার্নামেণ্টেব কোন একটি কক্ষ এককভাবে করিতে 

পাবে না, ইহাতে দুইটি কক্ষ এবং বাজাকে অংশ গ্রহণ করিতে হয় । দুই 
কক্ষেই একরূপই পদ্ধতি অনুসবণ কর! হয়, খসড়া আইন ব। বিল পরপর 

তিনবার পাঠ হয় এবং দ্বিতীষ পাঠের পৰ কমিটিতে আলোচিত হয়। 

দুইটি কক্ষে পাশ হইবার পব বাঁজাব সন্মতিব জন্য প্রেরিত হয় এবং 

বাজার সন্মতি লাভ করিলে উহ1 এাক্টে ( আইন) পবিণত হয় এবং 

্ট্যাটিউট বুকে (পাশ করা 'মাইনেব গ্রন্থযান্না ) স্থান পাষ । সাধারণতঃ 

বিল যে কোন কক্ষে সুরপাত কবা যায । তবে বিল শুধু কমন্স- 
সভাতেই শুক ভইতে পারে খেমন বিচাববিভাগ সংক্রান্ত বিল লঙ্সভায় 

শক হয় | প্রতিটি কন্দেই বিল বিভিন্ন পাপে মধ্য দিবা অগ্রসব হয় | 

এই ধাপগুজি বর্ণন। বাব পূর্বে বিলেব শ্রেণী বিভাগ সঙ্গন্ধে কিছু বলা 
দবকাব । নিয়ে প্রদভ ছকটিতে এই শ্রেণীবিভাগ দেখান যাইতে পাবে । 

পাবলিক বিল - -সরক'রী বিল-_ ,_অর্থবিল 
বিল-_- | ( জাতীষ স্বাথসংক্রান্ত, 

_-প্রাইভেট বিল _বেসবকাবী _অর্থযংক্রান্ত নর 
(স্থানীঘ বা বিশেষ সদস্যেব বিল এমন বিল 

স্বার্থসংক্রান্ত ) 

বিধযবস্থৰ ভিত্তিতে বিনগুপিকে দই ভাগে বিতন্ত কবা যায়--পাবলিক 
বিল যেগুলি জাতীব স্বার্থ সংক্রান্ত দ্ঘিয় লইযা প্রণীত এবং প্রাইভো, বিল 

যাহা কোন স্বানীয বা বিশেঘ স্বার্থ সংক্রান্ত বিঘয় লইঘা, যেমন কোন 

বিশেঘ সংস্থা ( ০9100181197 ) বা সম্প্দার বা কোন অঞ্চলেশ উন্নয়ন 

উদ্দেশ্যে প্রণীত | পাবলিক বিল দুই প্রকাবেব- ইহাদের অধিকাংশই 
সবকারী বিল যাহা কোন মন্ত্রী কমন্সসভায় উত্থাপন করেন এবং পবিচালনা 

করেন । অল্পসংখ্যক পাবলিক বিল বেগরকারী সদস্য অর্থাৎ মগ্বিসভার 
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সদস্য নন এমন সদস্য সভায় উত্থাপন কবেন | এরূপ বিলেৰ সঙ্গে মন্ত্ি- 
সভার ভাগ্য জড়িত নয় | যদিও সরকারী দলের সমর্থন, অন্তত: বিবোধিতার 

অভাব ছাড়া এই শ্রেণীর বিলের পাশ , হওযার সম্ভাবনা নাই বলিলেই 
চলে | সরকারী বিল আবার দই শ্রেণীতে পড়ে-অথসংক্রান্ত ও অর্থ- 
সংক্রান্ত নয় এমন | ইহাদের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য আছে। 

পাবলিক বিল ( সরকারী বা বেসরকারী ) ও প্রাইভেট বিলের সভায় 
পরিক্রম। ভিন্ন ধরনের, সুতরাং পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন | 

পাবলিক বিল পাশ করার পদ্ধতি : 
যে কোন সরকারী পাবলিক বিল প্রতি কক্ষে পাচটি ধাপের মধ্য দিয়! 

অগ্রসব হয় । সভাষ উথাপিত হইবার পুব্বে উহার শুত্রপাত হয় ক্যাবিনেটে 

বিল সন্বন্ধে কোন মন্ত্রীর প্রস্তাব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে । প্রস্তাব গৃহীত 
হইলে উহ্হার আইনের আকারে খসড়া বচনাব জন্য অর্থ দপ্তরের পালা- 
মেণ্টারি কাউন্সেলের অফিসে প্রেবিত হয | দক্ষ গাইনভ্ঞগণ ক্যাবিনেটের 
প্রস্তান অনুযায়ী বিলের খসডা রচনা! কবেন। তখন বিলটি লইয়া সংশিষ্ট 
বিভিন্ন পক্ষেব সহিত আলোচনাৰব পর আবার ক্যাবিনেটে আলোচিত 
হয় এবং ক্যাবিনেট উহ৷ অনুমোদন কবিলে ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রী উহা কমন্স- 
সভায় উপস্থাপিত করেন। ইহার পব সভাম উঠ পাঁচটি পধ্যায়ে 

অগ্রসব হয় 2 (1) প্রথম পাঠ, (3) দ্বিতীয় পাঠ, (3) কমিটি পণার, 
(4) রিপোট পধায়, (5) তৃতীয় পাঠ । 

প্রথম পাঠ £-বিল উথাপন করিবাব পুব্বে সদস্যকে নোটিশ দিতে 
হয়। স্পীকাব নিদিষ্ট দিনে বিল উথাপন কবিতে বলিলে ক্রার্ক বিলটিব 

নাম পাঠ করেন । ইহাকে প্রথম পাঠ বলা হয় । কখনও কখনও এই 
সমব তারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শিলটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কবিযা সংক্ষিপ্ত বক্তা 
করেন । এই পধায়ে কোন আলোচনা হয় না । ইহার পর বিলাটি 
ছাপা হয় এবং সদস্যদের মধ্যে মুদ্রিত বিল্টির কপি দেওমা হয় । 

দ্বিতীৰ পাঠ :_এই পধায়েই প্রথম বিলাটির উপন আলোচনা হয়। 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রস্তাব কবেন “বিলটিব দ্বিতীয় পা হউক” ও বিলটিন 
উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ব্যাখ্যা কবিয়৷ বক্ত্তা করেন। ইহার পর 
সাধারণত: বিরোধীপক্ষের কোন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব আনিঘা বক্তা 
করেন। অনেক সময় ইহার উদ্দেশ্য হয বিলটির আকার আমূল 

পরিবর্তন করার অথবা অনিদ্দি্ কলের জন্য মুলতুবী করার জন্য । 
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এই প্রস্তাবের উপর বিতর্ক শুরু হয় । এই পর্যায়ে বিতর্ক বিলটির, মূল 
নীতিতেই আবদ্ধ থাকে, খুঁটিনাটি বা ধারাগত আলোচনা হয় না। 
এই পধায়ে মূলনীতির ভিত্তিতেই বিলটির ভাগ্য নিদ্ধারণ হয়। 
সংশোধনী প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ করা হইলে যদি সরকার পক্ষ 
পবাজিত হয় তবে ক্যাবিনেটেব পতন হব । অবশ্য ক্যাবিনেটের সংখ্যা- 

গরিষ্ঠতা থাকায তাহা ঘটে না এবং দ্বিতীয় পাঠ গৃহীত হয়। যদিও 

বিলটির উপর বিশদ আলোচনা পবেব পধাযেই হইয়৷ থাকে দ্বিতীয় 

পাঠও কিন্তু বেশ গুকতপূণ, কেননা এই পধায়েই বিলটি নীতিগতিভাবে 
গ্রহণ করা হয এবং ইহাব মূল শীতিগুলি গৃহীত না হইলে বিলের অগ্রগাতির 
প্রশই উঠিতে পারে না। বেসবকারী বিল অনেক সুময়ই এই পধ্যায়ে 
বাধাব সনুখীন হুইয। পবিত্যক্ত হয়। বিলের দ্বিতীয পাঠের প্রস্তাব গৃহীত 
হওয়ার অর্থ হইল প্রয়োজনীয় পবিবর্তন বা পরিবদ্ধন সাপেক্ষে সভা 
বিলটি গ্রহণ করিতে সম্মত । 

কমিটি পধায় কোন বিল দ্বিতীয় পাঠ গৃহীত হইবার পর 
সাধাবণতঃ পৃব্বোক্ত স্বায়ী কমিটিগুলির মধ্যে যে কোন একটিতে প্রেরিত 
হয যদি না উহাকে সমগ্র সভাব কমিটি (00170171699 ০06 616 17016 

[1090506 ) বা গিলেক্ট কমিটি বা উভয কক্ষেব যুগ্ম কমিটিতে প্রেরণ 

কবিবাব কোন মদস্যের প্রস্তাব সভা গুহীত হয । পুর্বে এই পর্যায়ে 
পাবলিক বিলঙুলি সমুগ্র কক্ষের কমিটিতে প্রেরিত হইত, কিন্ত 1907 
সনে পৰ হইতে মাধাবণতঃ বিলটি ধাবাওবাবি বিশদ আল্লোচনার জন্য 
কোন একটি স্থাধী কমিটিতে প্রেরিত হয । যদি সভায় কোন বিল সিলেট 

কমিটিতে প্রেরণ করার প্রস্তাব গুহীত হয় তবুও সিলেক্ট কমিটিতে 

বিবেচণার পর উহাব বিপোট সহ বিলটি আবার স্থায়ী কমিটিতে খুঁটিনাটি 
আলোচনার জন্য আসে। এক্ষেত্রে শুধু বিলের পরিক্রমায় একটি 
অতিরিক্ত পধাষ সংযোজন হয় মাত্র । কমিটিতে বিলেব প্রত্যেকটি ধারা 
আলোচিত হয় এবং পরিবত্তন সহ বা! ব্যতীত গৃহীত বা বজিত হয় 

ভোটেব মাধ্যমে। পূর্বেই বলা হইয়াছে কমিটিতেও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
গসরকাবী বিলের পবিচালনা করেন এবং যাহাতে বিলাটিতে সবকারী 

নীতির বিবোধী কোন পরিবন্তন না হয় তাহা দেখেন এবং বেসবকারী 
বিলেও যাহাতে অনভিপ্রেত কোন পবিবন্তন সাধন না হয় সে বিঘয়ে 
লক্ষ রাখেন। কমিটিতে আলোচনা পূণসভা অপেক্ষী অনেকটা বিধি- 
নিঘেধ মুক্ত হয়| সদস্যগণ একাধিকবার একই প্রশের উপর বিতর্কে 

অংশগ্রহণ করিতে পারেন । তবে এমন কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন 
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করা যায় না যাঁহা বিলটির উদ্দেশ্য বা মূলনীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয় বা 
যাহা কমিটিতে পৃব্বেই গৃহীত হইয়াছে তাহার বিরোধী | 

রিপোর্ট পধায় £-_-কমিটি হইতে বিলটি আবার সতার পর্ণ অধ্ি- 
বেশনে বিবেচনার জন্য ফিরিয়া আসে । উদ্দেশ্য হইল কঙ্িটিতে বিলটিব 

যদি কোন পরিবর্তন হইয়া থাকে তবে তাহাব সমীক্ষা করা । যদি 
অবশ্য সমগ্র কক্ষের কমিটিতে বিবেচিত হইয়া থাকে তবে ইহ। আনৃ্ষ্ঠানিক 
মাত্র । স্থায়ী কমিটিতে বিবেচিত হইয়া থাকিলে এই পযায়ে নৃতন 
সংশোধন উ্থাপনের স্গযোগ থাকে এবং অনেক সময় সরকারী বিলেব 

উপর সরকার নৃতন সংশোধনী প্রস্তাব উ্থাপন কবে যাহা হয়তো আগে 
করার সুযোগ হয় নাই অথবা যাহা কমিটিতে উত্থাপন করিতে ইচ্ছক 

হয় নাই | তবে এই পধাযে কদাচিৎ বিলে কোন মৌলিক পরিবস্তন 

হয় অথবা বিল পরিত্যক্ত হয় । 

তৃতীয় পাঠ :__ইহার পর হয় বিলের তৃতীয় পাঠ যাহা একটি কক্ষে 
উহার শেঘ পধায়। এই' পধায়ে বিলের উপব কাধ্যক্রম অনেকটা ছ্বিতীর 

পাঠেরই সামিল। এখন বিশদ আলোচনাব অবকাশ থাকে না| মূল- 
নীতিব উপবই আলোচনা চলে । বিলের ভাঘাব সামান্য পবিবর্তন 
সাধন করিবার জন্য প্রস্তাব আনা চলে । এই পর্ধাযেব তাৎপধ হইল 

বিলাটি সভায় নীতিগততাবে গৃহীত হওযাব পর কমিটিতে খুটিনাটি 
আলোচনাব মাধ্যমে পরিবর্তন বা পরিমাজ্জনগুনি সততায় সমীক্ষা কবার 
পর সভাকে একবাব শেষবারের মত উহাব চুড়ান্ত নাপটি পবীক্ষা করার 
সুযোগ দেওয়া । “বিলেৰ তৃতীয় পাঠ হউক! এই প্রস্তাবে উপর 
আলোচনার পর প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে বিলটি প্রথম কক্ষে পাশ হইল 
বলিব] ধবা হয়। 

ইহার পর বিলটি অন্য কর্ষে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয় । অর্থ- 

বিল ছাড়া অন্য বিল যে কোন কক্ষে প্রথম উত্থাপিত হইতে পারে। 

স্রতরাং এক কক্ষে পাশ হইবার পব অন্য কক্ষে পাশের জন্য প্রেরিত 

হয়। সেখানেও অনুরূপ প্রণাল্গীতেই বিলটি পাশ হইয়া থাকে । শুধু 

লঙসভায় সময়াভাব না৷ থাকায় আলোচন। অপেক্ষাকৃত শখ গতিতে চলে 

লুডসভার কাধ্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আগেই বলা হইয়াছে | যদি অন্য কক্ষটিতে 
বিলে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় তবে যে কক্ষে বিলট প্রথম পাশ 

হইয়াছে সেখানে উহা প্রেরিত হয এবং এই কক্ষ পবিবর্তনগুলি গ্রহণ 

করিতে সম্মত হইলে বিল্টি রাজা ব! রাণীর সন্মতির জন্য প্রেরিত হয় 



192 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা__যুক্তরাজ্য 

এবং সন্মতি দিলে উহা আইনে পরিণত হয়। কিন্তু পরিবর্তন সম্বন্ধে 
দুই কক্ষে মতবিরোধ হইলে দূই কক্ষের মধ্যে লিখিত মত বিনিময়ের 
মাধ্যমে অথবা উভয় কক্ষের নিব্বাচিত প্রতিনিধিদের (যাঁহাদের 

“ম্যানেজাব*' বলা হয় ) সন্মেলনে মীমাংসার চেষ্টা হয়। সম্মেলনে 
কমন্সমতাব ম্যানেজাবের সংখ্য। লরডসভার দ্বিগুণ হয়। সে চেষ্টা যদি 
ফলপ্রসূ না হয় তবে হয় বিলটি বিনষ্ট হয় অথবা কমন্সসতা 1911 সনের 
পালামেণ্ট আইনের ধারা অনুসারে লর্ডসভার সন্মতি ব্যতিরেকেই বিলুটি 
রাজার অনুমতি সাপেক্ষে পাশ করাইযা লয় | 

বেসরকারী পাবলিক বিল : 
এতক্ষণ আমরা সরকাবী পাবলিক বিল পাশ করাব পদ্ধতি লুইয়৷ 

আলোচনা করিমাছি । বেসরকাবী পাবলিক বিল পাশের পদ্ধতি মোটামুটি 
অনুরূপ হইলেও ইহাদের ক্ষেত্রে কতকগুলি অস্তুবিধা ও বাধা উল্লেখ 

কব! প্রযোজন | প্রথমতঃ বেসবকারী সদস্যর] ইচ্ছা করিলেই বিল উত্থাপন 

কনিতে পারেন না। কারণ তাহাদের বিল একমাত্র শুক্রবারে উ্থাপিত 

হইতে পাবে বলিযা সদস্যবা অধিবেশনের পূব্বে যেসব বিল উতথাপনেব 

নোটিশ দেন সবগুলি কাধ্যতঃ উত্থাপন করিবাব স্তফোগ হয় না । তাহার 

মধ্যে কোনগুলি অগ্রাধিকার পাইবে তাহ অটাবি কবিয়া ঠিক হয । 

ভাগ্যবাণ কযেকজন মাত্র তাঁদের বিল উত্থাপন করিবার সুযোগ পান। 
আর একটি প্রণালীব মাধ্যমেও কোন্ বিল উথাপন হইবে স্থির হয়। 
ইহাতে বিলেব উদোভাকে বিলে পক্ষে বক্ত.তা কবিতে দশ মিনিট সময 
দেওয়া হয় | তাহাব পব বিলটিব বিবোধী কোন সদস্যকে বক্ত.তা করিতে 

একই সময দেওয়া হয়; ইহার পব স্পীকার বিলটি উ্থাপনের প্রস্তাব 

সভাব ভোটে দেন। প্রস্তাব ভোটাবিক্যে গৃহীত হইলে তবে উত্থাপিত 

হইতে পাবে, নতুবা নাকচ হইয়া যাষ। কিন্তু বিলাটি উত্থাপিত হইবার 
সুযোগ পাইলেও উহা] সকল পধায় অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা খুবই 
সীমিত । কেননা একটি সেপনে মাত্র 10 দিন ময় বেসরকারী বিলগুলির 
জন্য নিদ্দিষ্ট থাকে । সুতবাঁং সভায় বিলেব পক্ষে পধযাপ্তড সমথন ন৷ 

থানিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পধায় অতিক্রম করিয়। বিল পাশ 

হাওযা৷ খুবই দৃরাহ । বিশেষ করিয়া সরকারের সমর্থন বা অস্ততঃ 
আপত্তির অভাব ন! থাকিলে কোন বেসরকারী বিল পাশ হওয়ার সন্তাবন। 

নাই। এছাড়া বেসবকারী বিলেব খসড়া প্রনয়ণ ব্যাপারে বেসরকারী 

সদস্যের যথেষ্ট অসুবিধা এবং খসড়া ঠিকমত রচিত না হইলে বিল 



আইন বিভাগ (৩) কমন্সসভ৷ 193 

পাশ হওয়া দুকব। এইসব বাধার কথা বাদ দিলে সরকাঁবী ও বেসরকারী 
বিলের সভাষ পরিক্রমার পদ্ধতিগত প্রভেদ কিছু নাই। 

অর্থসংক্রান্ত বিল পাশ পদ্ধতি : 

কমন্সসভাঁব অখসংক্রান্ত কাধ্যক্রম আমরা আবখাবণতাবে সরকারী 

পাবলিক বিল সম্বন্ধে আলোচনা কবিষাছি, কিন্তু ইহাদেন মাধ্যে যেগুলি অর্থ- 

ংক্রান্ত সেগুলি পাশ কবিতে কিছু পদ্ধতিগত বিশেষত্ব আছে । মদিও এই 

বিশেঘত্বগুলি বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশে দুইপ্রকার বিলেব পদ্ধতিই অনুরূপ | 

সকল গর্ণতান্ত্রিক রার্ট্েইি একটি নিষম প্রচলিত হইযাছে যে কোন 
কব বা খণ বা ব্যববরাদ্দ * জনগণেব নিব্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মতি 
ব্যতিরেকে বৈধ হয না এবং এই মঞ্জরী পালামেণ্টের আইনেব মাধ্যমেই 
দেওয! হইরা থাকে | যেহেতু অধিকাংশ আইনই বা তাহাদেব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ 
বা পবোক্ষভাবে অথব্যয় বা অথ আদায়ের সহিত জড়িত, অর্থসংক্রান্ত আইন 

পার্লামেণ্টেব কাযযক্রমের ও সমযের সিংহভাগ অধিকাৰ করে এবং যেহেতু 
এই ক্ষেত্রে কমন্সভার প্রাধান্য বছদিন যাবৎ স্বীকৃত হইয়াছে অর্থসংক্রান্ত 
ব্যাপারে এই সভাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । ইহাই কমন্সসভার 
মুখ্য কার্য বলা চলে । পরবস্তী আলোচনা হইতে দেখা যাইবে কমন্স- 

সভার অর্থণংক্রান্ত কার্য ওধু অথথ আদায়, ব্যয় মঞ্ীরী সংক্রান্ত নয় 

সবকারী ব্যব নিয়ন্ত্রণ ও সবকারী কার্য্যে যে অর্থ ন্যয়িত হয় তাহা 
কমন্পসতাব মগ্তীরী অনুযায়ী হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করাও ইহার 

আওতায় পড়ে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নিরপেক্ষ দুইটি সংস্থ। 
কার্যকরী--সবকাবী হিসাব পরীন্দা কমিটি (79০1০  4১০০০৪1)03 

০010171192 ) ও বম্পট্রোলাব ও অডিটর জেনাবেল ( ০071101101167 2104 

£১0010091-03600781 ) | 

পৃব্বেই বলা হইনাছে সবকারবী বাভস্ব আদায ও ব্যয় পালামেণ্টেৰ 

আইন জআপেক্ষা। এই আইনগুনি পাশ কবিবাব পদ্ধতিও অন্যান্য 
সরকাবী পাবলিক বিলেনই অনুপ | কিন্ত পার্লামে.্টে অর্থবিল ন্ধপে 

উপস্থাপিত হুইবার পৃবের্ব দীধ প্রস্ততি পৰর্ব আছে। এই প্রসঙ্গে দুইটি 

প্রচলিত বিপ্ির উল্লেখ করা প্রয়োজন । প্রথমতঃ অথসংক্রান্ত যে কোন 

প্রস্তাব শুধু কমন্সসভাতেই প্রথম উপস্থাপিত হইতে পারিবে ৷ দ্বিতীয়তঃ 

এরূপ প্রস্তাবগুলি রাজার সুপারিশ ছাড়া উত্থাপিত হইতে পারে না। 

এখানে রাজা বলিতে কার্যত: সরকার ব৷ মন্ত্রিসতাকেই বোঝায় । অর্থাৎ 

13 
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অর্থবিষয়ক সকল প্রস্তাবে ক্যাবিনেটকেই অগ্রণীব ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে 
এবং 1911 সনের পালামেন্ট আইনে এবিষযে একচ্ছত্র ক্ষমতা স্বীকৃত 

হইয়াছে । ক্যাবিনেটের নেতৃত্বে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে কমন্সসভাই সবকিছু 
চূড়ান্ত ব্যবস্থাব অধিকারী এ্রেবং এক্ষেত্রে সকল উদ্যোগ ও দায়িত্বও 
সম্পর্ণ ক্যাবিনেটেই পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীভূত। 

বিটেনে সবকাবী অর্থসংক্রান্ত পরিচালন! ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম়ুলিখিত 
মূলনীতিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 

(1) রাজা পালামেণ্টেব সম্মতি ছাড়া মন্ত্রীদের মাধ্যমে কববাধ্য বা 

খণ দ্বাবা বাজস্ব জাদায় কবিতে পারেন না বা সরকারী তহবিল হইতে 

অধ্থব্যযও করিতে পারেন না : 

(2) অর্থ আদায বা ব্যয়ের মগ্তবী কবার ক্ষমতা একমাত্র কমন্স- 
সভাতেই ন্যস্ত : 

(3) অর্থসংক্রান্ত ব্যাপাবে অগ্রণীৰ ভূমিকা সরকারেই ন্যস্ত ; 

(4) কমন্সসভা কোন মন্ত্রী মারফত রাজাব স্থুপাবিশ ব্যতিরেকে 
কোন খাতে ব্যষ মগ্ত বী বা কবধাধ্য কবিতে পাবে না | 

পার্লামেণ্টেব অর্থসংক্রান্ত সমূহ কর্মকাণ্ডে মুখ্যতঃ দুইটি প্রক্রিবায় 
ফেলা যাঁয়_-একটি হইল সবকাকী সংবদ্ধ তহবিলে (00250118660 
০৫ ) অর্থ আহরণের প্রক্রিয়া, অন্যটি হইল উহা হইতে অর্থ নিঘ্ক্রমণের 
প্রক্রিবা | এইগুলিব বিস্তাবিত বিবরণেব পুৰ্বে এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 
কতকগুলি বিশেধ শব্দের ব্যাখ্যা নিমে দে'ওষ। হইল | 

(1) অর্থদগ্তর ([152545 ) এই দপ্তবটিকে অর্থবিষমক সগগ্র 
প্রশাসন বাবস্থাব কেন্দ্রবিন্দু বলা যাব | সরকারী আয়ব্যয়ের সামগ্রিক 
পবিচালনার ভাব ইহানই উপব বর্তায | 

(2) জরকারী সংবদ্ধ ভহবিল (0০05০1:10160 £8100) £__বিটিনেব 
অর্থব্যবস্থায় ইহাকে যাবৎ আঁষব্যযেব উৎস বলা যায়। সকল কব বা 
ধাণ হইতে আদায়ীকৃত অর্থ এই তৃহ্ছবিলেই জমা পড়ে এবং স্কল খাতেই 
ব্যযের জন্য এই তহবিল হইতেই অর্থ মগ্ত বীমুত ছাড়া হয় । সংবদ্ধ 

তহবিল বা কনসলিডেটেড ফাণ্ডেব বাস্তব অস্তিত্ব কিছু নাই। ইহা ব্যান্ক 
অৰ্ ইংল্যাণ্ডের সরকাবী একটা গ্যাকাউণ্ট মাত্র যাহাতে সরকারী স্ব 
রাজস্ব জমা পড়ে আবার সরকারের সব প্রয়োজনে পার্লামেণ্টের মঞ্জ রী 
আইনের বলে সকল ব্যয়ের জন্য অর্থ তোল! হয় । 
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(3) আথক্ি বসর :_বিটেনে বাঘিক আয়ব্যযেব হিসাব নিকাশ 
[লা এপ্রিল হইতে 31শে মাচ্চ পর্যস্ত ধৰা হয়, জানুয়াবী হইতে ডিসেম্বরের 
পরিবর্তে । কোন খাতে ব্যয়বরাদ্দ বা কবধার্য এই সময়ের জন্য মঞ্জনী 
করা হব। বর্ধশেঘে আবাব নৃতন মঞ্জ রী “ছাড়া কব আদায় বা ব্যয় করা 
যায় না। যদি কোন খাতে মঞ্জরী কবা অথ অম্পর্ণ বায না হয় উদ্ৃত্ত 
অর্থ পরেব আখিক বছনে খবচ করা যাঁষ না | উহা তহবিলে ফিরিয়া 

যায় (15759 )। 

(4) রাজন্ব ও বায়বরাদেদর শ্রেণীবিভাগ :_তবে আর এক শ্রেণীর 
সরকাবী বাজস্ব ও ব্য আছে যাহা স্থায়ী আইনের দ্বাবা মঞ্জুরী 
প্রদ্ত | যেই আইন* যুদিন পযন্ত না সংশোধিত হয় ততদিন পর্যস্ত 
এ কবগুলি বা আইনে তালিকাভুক্ত ব্যয়খাতগুলিতে নিন্দিষ্ট হারে বাজস্ব 

আদাব বা ব্যন করা চলে । এইগুলিকে বলা হয স্থামী সরকাবী আয় 
ব্যয়। যেমন শুল্ক বা আবগারি ইত্যাদি খাতে আদাষের হাব দীর্ঘস্থায়ী 
আইনে স্থিব হয, মোট সবকারী রাজস্বেব শতকরা প্রা 60 তাঁগ এইসব 
খাত হইতে আাসে । কিন্তু আয়কর, চা শুলুক প্রভৃতিন হাব প্রতি বৎসর 

নৃতন আইনে স্থির করা হয়। অনুরূপভাবে কতকগুলি খাতে বায়, 
যেমন বাজপনিবাবেব ভাতা (01%1] 115), বিচারকদেব বেতনাদি, 

কম্পট্টোনার 'ও অডিটর জেনারেলেব বেতনাদি স্বাধী আইনে স্থিব করা 

হর | ইহাদিগকে বলা হয কনগলিডেটেড ফাও সাভিসেস্ (075011- 
00160 £10 567%1০65)। মোট সরকারী ব্যয়ের প্রায় একতৃতীয়াংশ 
এইসব খাতে পড়ে । অন্যসব খাতে ন্যয়গুলি যেমন সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, 
বিমানবাহিনী, সিভিলুসাভিস প্রভৃতির জন্য ব্যয়ববাদ্ প্রতি বসব নূতন 
আইন দ্বাবা মঞ্জুনী কবা হয | ইহাদের বলা হয সাপ্রাই সাভিন (987919 
901-৬1095 )। 

(5 “ভোট” ৮-এক একটি বিভাগে ব্যযেব আনুমানিক বাষেব 
অন্ধ জাবান বিশ্ডিন স্তনে ও শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয যেমন হেড 
(17090), -াব লীচে সাবহেড ও তার শীঢে আইটেম (1060) )। 

কতকগুলি সাবহেড ও আইটেমে বিন্যস্ত একটি হেডে মোট খবচ মগ্জবীর 
জন্য স্বতন্তরতীবে কমন্সসভায় ভোট নেওয়া হয় সেজনা ইহাদেব “ভোটঃ 

বলিযা অভিহিত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বূপ সৈন্যবাহিনীব জন্য সামগ্রিক 
আনযানিক ব্যয়কে 15টি খাতে (1068৫) ভাগ করিয়া, এক একটি 

খাতে স্বতন্ব ভোট গ্রহণ করা হয় এবং ভোটের পৃৰ্বে প্রত্যেকটির উপ 
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বিতর্ক ও আলোচনা হয যখন সদস্যবা উহা অন্তর্গত যে কোন 

ব্যাপাবে সমালোচনা বা অভিযোগ প্রকাশ কবিতে পাবেন, যদিও বিরূপ 

সমালোচনা কবিলেও অধিকাংশ সদস্যই বিকদ্ধে ভোট দেন না। 

(০) বাজেট ; _বাজেট বলিতে বোঝাষ সবকাবের প্রণীত আগামী 

অর্থ বপরের হানুমানিক সবকাবী আয়ব্যয়েক একটা খসডা পরিলেখ । 
সবকাবেব প্রধান অর্থনৈতিক কার্য হইল ইহার বচনা, নিবেচনা এবং 
পালামেণ্টে অনুমোদন করান। অবশ্য পালামেণট বলিতে এখানে 

কমন্সসভাই বোঝায কেননা অর্থসংক্রান্ত ব্যাপাবে লর্ডসভার বর্তমানে 
কিছুই কবণীঘ নাই । অর্থব্যবস্থাব উপর কর্তৃত্বই হইল পার্লামেন্টের 
প্রাধান্যের মূল কাবণ | পঘেজন্য এই কর্তৃত্ব শম্পকে পালামেন্ট 
সদা জাগ্রত । সারা বৎসরে অবকারী বিবিধ কাধের জন্য কত অর্থ 

প্রয়োজন এবং সেই অর্থ জনগাধারণের নিকট সব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক 

তাবে সংগ্রহ করা যায় এটা সরকার স্থির কবেন। তাহাব পর প্রস্তাবগুলি 

পালামেণ্টের নিকট উপস্থাপিত হুয় অনুমোদনের জন্য; এই অনুমোদন 
পালামেপ্ট দুইর্টি আইনের মাধানে প্রদান করে, এই অনুমোদন ব্যতীত 
কোন সরকারী দপ্তরের পক্ষে অথথ আদায় করা বা ব্যয করা বেআইনী 

হইবে | ইহাব মধ্যে একটি আইনকে বল! হয় “ব্যয় মগ্জবী আইন” 
(890701918000 4০) যাহাতে সকল সবকাবী ।বভাগকে সরকারী 

কাধ্যে ব্যযের অধিকার দেওয়। হয়, অপরটি হইল “অধাগম মঞ্রী আইন!” 
(1710270৩ /১০৮)। বাজেট সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ সহ্বন্ধে সবকার ও 

পালামেন্টের যুগ্ম প্রক্রিয়াব ফলশ্তি হইল এই দুইটি আইন । এখন 

আমর] এই প্রক্রিয়াগ্ডলির বিস্তাবিত বর্ণনা কবিব । 

আাথিক বসব শুরু হয লা এপ্রিল। তাহার পূর্বেই বাজেটের 
টডান্তবপ স্থিব হওয়া এবং তাহার অন্তনিহিত অন্ততঃ কতকগুলি প্রস্তাব 
পালানেন্টে ৬পস্থপিত কবা প্রযোজন হয় । বাজেট বচনার কাম্যকলাপে 

মুখ; ভূমিকা গ্রহণ কবে অর্থদপ্তর বা '[1685815 । যদিও এই দণ্ডবেব 
পবিচালুক সমিতি হইল একটি বো যাহাৰ সদস্য হইলেন ট্রেজাবির 
প্রথম লঙ যিনি আবার প্রধানমন্ত্রীও, অথমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর অবৃ দ্য 

এক্সচেকর, কয়েকজন জুনিয়র ট্রেজারি লর্ড, যাহারা সকলেই কমন্সসভার 
সদস্য ও মন্ত্রী, এছাড়া থাকেন একজন অর্থসচিব ও একজন পার্লামেন্টারি 
সচিব | ইহার আসল কনম্মকর্তা হইলেন চ্যান্সেলর অবৃ দ্য এক্সচেকর ঝা 

অর্থমন্ত্রী । তিনিই এই বিভাগের সমূহ কাধ্য পরিচালনা করেন একজন 



আইন বিভাগ (৩) কমন্সভা 197 

স্থায়ী সচিবের সাহায্যে যিনি আবার সিভিল সাভিসের অধ্যক্ষ, কিন্ত 

তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য বা মন্ত্রী নন। সমগ্র বোর্ড হিসাবে বোড 
কদাচিৎ বসে বা ইহার কোন যৌথ দায়িত্বও নাই, যদিও ইহার আভ্যবা 

সকলেই মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন | কয্যত: চ্যান্সেল্রকেই ট্রেজানি 
বোড বল! যায় যাঁহণকে থিরিয়া সমগ্র অর্থব্যবস্থা কাধ্যকরী হয় | 

পার্লামেণ্টের আথিক কর্মকাণ্ডের সুত্রপাত হয় আগামী অর্থবৎসবেব 

আনুমানিক আয়ব্যযেব হিসাব প্রণয়নে | প্রতি বছর অক্টোবর মাস নাগাদ 

অর্থদপ্তব সকল বিভাগকে আগামী অর্থবৎসবে তাহাদেবক আনুমানিক 
বায়ের হিসাব দাখিল কবিতে একটি সাকক,লাব পাঠায়। প্রত্যেক বিভাগ 
কতকগুলি নিদ্দিষ্ট *+ছকে বিভিন্ন খাতে বিস্ততভাবে আথিক প্রয়োজন 
ব্যাখ্যা কবিযা কাগজপত্র প্রস্তুত কবে। যদি কোন খাতে আগেৰ 

বতসর অপেক্ষা অধিক অথ প্রয়োজন হয় তাহাব কাবণও ব্যাখ্যা কব 

হয় | একটা নিয়ম আছে যদি কোন বিভাগ কোন খাতে ব্যযবৃদ্ধি 
করিতে চাষ তবে পব্বাহ্ছে প্রস্তাবটি অর্থমন্ত্রীর গোচবে আনিতে হয় এবং 
উহাব প্রযোজনীযতা সম্পর্কে তাহাকে বুঝাইয়া তাহার সম্মতি নিতে হয়, 
নতুবা বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নিকট যায এবং তীঁহাব সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া 
হয়, কখনও কখনও বিষয়টি ক্যাবিনেটে চড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। এইভাবে 
প্রত্যেক বিভাগেন হিসাবের চুড়ান্ত বিবতি অর্থদপ্তবে একত্র হইলে বছবেব 
মোট ব্যযের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওযা যায় । তখন অর্পদপ্তর যেগুলি 
পর্ব বৎসরেন ব্যযের হিসাব এবং প্রত্যাশিত আয়ে সহিত খতাইয়া 
দেখে । প্রায়ই দেখা যায় আযেব তুলনায় ব্যয়ের অঙ্ক অধিক এবং পূর্ব 
বছবেব অপেক্ষাও অধিক হয়। তখন অর্থদপ্তর ব্যয়ে অঙ্ক হাস 
কবিবার প্রচেষ্টা বিভিন্ন বিভাগের আমলাদের সহিত আলোচনাব 

মাধ্যমে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হয় । ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজস্বখাতে 
প্রত্যাশিত অর্থের অঙ্ক বিভিন্ন আয় অজ্জনকাবী বিভাগ হইতে অর্থ 

দপ্তরে আসে। অথমস্ত্রী তখন আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ফারাক পৃৰণ 
করিবার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব স্থির করেন এবং এই সমস্ত প্রস্তাব 

সমেত আযখ্যয়ের হিসাব বিবেচনাব জন্য ক্যাবিনেটে উপস্থাপিত করেন । 
ক্যাবিনেট সমস্ত সমস্যা পযালোচনা করিয়া এবং অর্থমন্ত্রীর সুপারিশ 
সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য শুনিযা চ্যান্সেলরকে তাহার স্ুপাবিশসহ আয়ব্যয়ের 

হিসাব পালামেণ্টে পেশ করিতে অনুমতি দেয় | ইহার পর পর্যায শুরু 

হয় কমন্সসভায় | 

সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাস নাগাছু পার্পামেণের অধিবেশন শুরু 
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হওয়াব অব্যহিত পরেই প্রথমে ব্যয় সম্পকিত প্রস্তাবগুলি কমদ্সসভীয় 
বা উহাব রাপান্তবিত “সমগ্র কক্ষের ব্যয় ম্জবী কমিটিতে?” (00104010656 
0) 90015 ) পেশ কবা হয়| কেননা !লা এগ্রিলেব পৃবের্ব সভায় 
অন্ততঃ ব্যনেন আংশিক অনুমোদন না পাওযা গেলে সবকাবী বিভাগগুলিতে 
অচন্ব অবস্থান স্ছষ্টি হইবে । বিভিনখাতে ব্যযের প্রস্তাবগুলি এক এক 

গুচ্ছে স্লিত কবিযা এক একটি “ভোট” হিসাবে উপস্থিত কবা হয। 

তাহান উপন বিতকেব পব গৃহীত হয | কিন্ত এই ভোট গুর্ভীত হইলেই 
তাভান জন্য সংবদ্ধ তহবিল হইতে অর্থ তোলা যায না । ভাহাল জন্য 

আব একটি সমগ্র কক্ষ কমিটি--উপাযষ ও পদ্ধতি নিরূপণ কমিটিতে" 
( ০0101010162 01) ৮৪৩ 21)0 1০৪,053 ) ববাদা ব্যায়ন জন্য সমপব্মাণ 

অর্থমঞ্জবী দেওযা হয । এই পদ্ধতিতে যাবতীয ব্যযেৰ প্রস্তাব সভায় পেশ 

করা বেশ সময সাধ্য । সেজন্য যাহাতে !লা এপ্রিলের পূর্বে সবকাবী 

দপ্তবগুলি সে পধ্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইতে পারে বিভিন্ন খাতেৰ কিছু 
অংশ সম্বলিত কতকগুলি প্রস্তাব যাহাকে বলা হয় ৬০96৪ 00 ০০০7? 

ব্যয়াধিকাব প্রদান কমিটিতে পাশ কবান হয় এবং এগুলিন জন্য সেই 
পরিমাণ অথ “উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ কমিটিতে”' মঙ্তীব কবান হয] 

এই প্রস্তাবগুলিকে আইনে পবিণত কবিবার জন্য এগুলি শন্বনিত করিয়া 

“সংবদ্ধ তহবিল বিল--নং 1” (0075011081৩ 7010 131]1--ঘ৩,]) 

নামে একাট বিল সভায় উপস্থিত করা হয় এবং এই বিল সবকাবী 

পাবলিক বিলেব পদ্ধতিতে বিভিন্ন পযাষের মাধ্যমে পাশ হয় | লঙসভার 

এ বিল সম্বন্ধে একমাস পধস্ত বিলম্বিত কলা ছাড়া আব কোন ক্ষমতা 

নাই? আইনে পবিণত হইলে তবেই সবকাবী দপ্তবগুলির বাধ করিবাব 

আইনসিদ্ধ অধিকার হয । সরকাবেব সকল বিভাগে ব্যযববাদেের যাবতীয় 

প্রস্তাব কমন্সসভায় পাশ কবাইতে বহুদিন লাগিয়া যাব, মে জুন মাস 

পর্ষস্ত চলিতে পাবে । কতকগুলি করিয়া প্রস্তাব একত্র কবিয়৷ আবার 

কনসলিডেটেড ফাণ্ড বিল পাশ করা হয়। এই সমস্ত কনসলিডেটেড 
ফাণ্ড বিল একত্র করিয়া ব্যযমগ্জবী খসড়া আইন ( /019901180107 

8111 ) উপস্থিত করা হয় এবং অন্যান্য পাবলিক বিলে পদ্ধতিতেই 
পাশ কবা হয়। যে সব সরকাবী ব্যয় স্বায়ী আইনে নিয়ন্ত্রিত, যেমন 

রাজপরিবারের জন্য ববাদ্ধ অর্থ সিভিল লিষ্ট আইনে নিদ্দি১ থাকে, 

সেগুলি কিন্তু এই আইনের আওতায় আসে না । সেগুলি পরিবর্তন করিতে 
হইলে ত্র সকল আইনে সংশোধন কবিতে হয়, জাতীয় বাঘিক ব্যয়ের 

একতৃতীয়াংশেরও অধিক এই শ্রেণীতে পড়ে! বাকী সমস্ত বায়ের মঞ্জুরী 
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বছর বছর এই ব্যয় মঞ্জরী আইন যাহার মেয়াদ 31শে মাচ্চ পধ্যন্ত এক 
বৎসর মাত্র ইহাতেই থাকে । 

এতক্ষণ আমরা জাতীয় ব্যয় কিতাবে পালামেণ্টে মঞ্জরী পা অথব৷ 
কনসলিডেটেড ফাণও্ড হইতে অর্থ বাহির করার পদ্ধতি আলোচনা করিলাম | 

এখন এ কাণ্ডে অথাগমের জন্য যে প্রক্রিযা অবলম্বন কবা হয় সে সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব । 

অখদপ্তর (17158541% ) কিভাবে অন্যান্য দপ্তরের সহিত যোগাযোগ 
করিয়। আগামী বৎসর আনুমানিক সন্তাব্য ব্যয়েব অস্ক সঙ্কলন করে সে 
সম্বন্ধে আগেই আলোচনা কবা হইয়াছে । একই সঙ্গে এখদপ্তব রাজস্ব 

আদাষী দপ্তরগুলি ( ঞ্লেমন* আবগারী, শুল্ক ও আয়কব বিভাগ প্রভৃতি) 

হইতে সম্ভাব্য সবকারী আযেব পবিমাণও নিরপণ কবিষা থাকে। 
তখন অর্থদপ্তব কিভাবে বাঘিক আয় ব্যয়ের সমতা স্থাপন করা যায় সে 

বিষয়ে সচেষ্ট হয়। প্রায়ই দেখা যায় আনুমানিক আয অপেক্ষা বাষের 

অন্কই অধিক হয়। তখন বিভিন্ন দপ্তবেব সহিত বৈঠক বসে যথাসম্ভব 
ব্যয় সঙ্ষোচের উদ্দেশ্যে । অধিদপ্তর ও অন্য কোন দপ্তরের মধে) এ বিঘয়ে 

বোঝাপড়া না হইলে প্রধানমন্ত্রী বা ক্যাবিনেট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন এবং 
সেটা অধিকাংশ সমযই অথদপ্তরের পক্ষে যাঁয়। কিন্ত প্রায়ই দেখা যায় 

যথাসম্ভব ব্যয়ের অঙ্ক কমাইয়াও আনুমানিক আয়ের সহিত সমতা আনা 
যায না। তখন কোন কব বা শুল্কেব হাব বৃদ্ধিব প্রস্তাব ছাড়া অন্য 
উপায় থাকে না । কোথায় এই বৃদ্ধি ঘটাইলে সামাজিক, অথ্নৈতিক ও 
বাজনৈতিক দিক হইতে সবর্বন্যন অসুবিধার স্্টি হইবে সে বিষয়ে 
বিশেঘ চিন্তা করিয়া অর্থমন্ত্রীকে প্রস্তাব দিতে হয় । এখানে স্মরণ 

রাখ প্রযোজন যে অধিকাংশ আয়ের উতৎসই স্থাযধী আইনের দ্বারা নিয়গ্রিত, 

সেগুলি সহজে পবিবস্তন যোগ্য নয়। আয় ব্যযের সামঞ্জস্য বিধানের 

জন্য সাধাবণতঃ আরকর ও চা শুন্কের হার পরিবন্তনই বাছিয়া লওয়া 

হয়। অর্থমন্ত্রী আয়ব্যয়ের পূণাঙ্গ চিত্রটি এখন ক্যাবিনেটে অনুমোদনের 
জন্য উপস্থাপিত করেন। বল৷ বাহুল্য এই অনুমোদন সহজেই পাওয়া 

যায় এবং ক্যাবিনেট অর্থমন্ত্রীকে আয়ব্যয় সংক্রান্ত সুপাবিশগুলি তাহার 

প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন সহ কমন্সসভায় উপস্থাপিত করিবার অধিকার 

দেয়। অখমন্ত্রী তীহার আুপারিশগুলি একটি বিবৃতির আকারে যাহাকে 
বাজেট ( ৪০৫৪০%) বলা হয় পেশ করিবার সময় একটি গুরুত্বপণ ভাঘণ 
(888০ 9১৪5০) ) দেন | পৃবের্ব ইহা খুব সুদী হইত, বর্তমানে যেহেতু 
ইহার মুদ্রিত কপি প্রত্যেক সদস্যকে দেওয়া হয় ইহা তত দীধ হয় না! 
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ইছাতে স্ুপারিশগুলির ব্যাখ্যা ছাড়া! বিগত বর্ধের আথিক অবস্থার , সমীক্ষা, 

আলোচ্য বধের আনুমানিক আয়ব্য়ের হিসাব, জাতীয় খণের পরিমাণ 

এবং সব্বশেঘে বছ প্রতীক্ষিত নৃতন করধাধ্য বা কর ও শুল্কের বর্তমান 
হারের বৃদ্ধি সম্বলিত প্রস্তাব থাকে । যতক্ষণ পর্যন্ত প্রস্তাবগুলি কমন্স- 
সভায় পেশ না হয এগুলি সম্পকে অত্যন্ত গোপনীরতা রক্ষা করা হয় | 
প্রস্তাবগুলি আইনে রূপান্তরিত হাওযা সাপেক্ষে তৎক্ষণাৎ কাধ্যকরী করা 
হয়, অন্যথা কব ফাকি দেওয়াব প্রচুর অন্তাবনা থাকিয়। যায় । করের 

হান পবিবন্তন সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি সমগ্র কক্ষের “উপাষ ও পদ্ধতি নিবপণ 

কমিটিতে” ধিবেচিত হয় এবং সেখানে অনুমোদন লাভ কৰিলে একটি 
বিলের আকাবে কমন্সসতাষ উপস্থাপিত হয ॥ ইছাকে 11091005 

[3111 বলা হয় । ইছা অনান্য পাবলিক বিলে পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধাপে 

পাশ করা হব | তাবপর ইহা লঙসভায় আসে । লরসভা উহা এক 

মাসের মব্যে পাশ না করিলে রাজা ব! রাণীব সম্মতির জন্য প্রেবণ করা 
হব । সম্মতি লাভ করা মাত্র উহা আইনে পরিণত হয 171081109 4৯০1 

(রাজস্ব ম্চুবী আইন ) নামে । বাজেট পাশের তারিখ হইতে এই আই'ন 

কাধ্যকরী কনা হয। ব্যযমঞ্জরী আইন (41001008010 4০) যেমন 

সবকাবেব ব্যয়ণংক্রাস্ত সকল কাধাকে আইনসিদ্ধ করে, এই আইনটি 

তেমনই স্বকাবেব রাজস্ব আদায সম্পকিত কশ্শবকাঙ্কে আইনসিদ্ধ 

করে। 

অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে পালণমেণ্টের কর্তৃত্বের স্বরূপ ও পরিমাণ ঃ 
অধ্ধসংগ্রহ ও অর্থবরাদদ সংক্রান্ত ব্যবস্থাব যে আলোচনা উপবে করা 

হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে যে জাতীয় বাজেটের উভয় বিভাগের 

প্রস্তাবগুলিই একাট সংস্থা হইতেই আসে তাহা হুইল ক্যাবিনেট এবং 

সেগুনি বিবেচিত ও মঞ্জরী প্রদত্ত হয় আর একটি সংস্বায় সেটি হইল 

কমন্সসভা৷ সমগ্র কক্ষের কমিটিতে রূপাস্তরিত অবস্থায়, বদিও দুইটি ভিন্ন 

নামে | ইহাই বিটিশ অথব্যবস্থা় দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন 

করে'। একটি হইল অর্থ সংগ্রহ ও বায় ব্যাপারে ক্যাবিনেটে পবিপূর্ণ 
দায়িত্বেণ কেন্দ্রীকরণ ; অন্যটি এ বিঘয়ে পার্লামেণ্টের নিকট মগ্ত্রিসভার 

দায়িত্ব । যদিও অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সকল উদ্যোগ ও 
কন্মতৎপরত। ও তাহার দায়িত্ব সমগ্রভাবে ক্যাবিনেটেরই তথাপি কমন্স- 

সভার সন্মতি ব্যতীত ক্যাবিনেট কিছুই করিতে পারে না। এই সন্ব্তি 
দেওয়ার পৃব্বে ক্যাবিনেটের প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করিবার ও বিবেচনা 
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করিবার পূণ সুযোগ কমন্সসতাকে দেওয়া হয়, উপরে বণিত অর্থবিল পাশ 

করার পদ্ধতি হইতেই তাহ প্রতিভাত হয় । অবশ্য সভায় মত্যদের 

অর্থসংক্রান্ত কোন প্রস্তাব পেশ করার বা কোন খাতে প্রস্তাবিত ব্যয়ে 

অঙ্ক বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দেওযাৰ অধিকার নাই কেননা তাহ] ক্যাবিনেটের 

অখণ্ড দায়িত্বের হানিকব। কিন্তু কোন খাতে প্রস্তাবিত ব্যয় হাস করার 

বা না মগ্তুব কবাব প্রস্তাব দেওয়াঁৰ অধিকার স্বীকৃত, যদিও তাছ। 

বিশেষ ফলপ্রস হয না এই কাবণে যে এরাপ প্রস্তাব সভায় গ্রহণেৰ অথ্থ 

হইবে ক্যাবিনেটে সভাব অনাস্থাজ্ঞাপন এবং ফলে কাবিনেটের পদত্যার্গ 

ও বাজাকে সভা ভাঙগিযা দিয়া সাধারণ নিক্বাচন অনুষ্ঠানেব অনুরোব | 

অর্থাৎ কোন সভ্য এই' অবিকাব প্রয়োর্গ কবিবাব আঙ্কল্প করিলে শভার 

মৃত্যুর এবং নিজেবও পুননিব্বাচনের অনিশ্চিত সন্তাবনা ও আনুঘঙ্গিক 

ব্য ও হায়বানি বছন করিবাব নিশ্চযতার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে । 

ইহা কোন সভ্যই চান না। স্থতবাং এবকম প্রস্তাব সভাষ সভ্যদেব 
আনার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ইহার অছিলাষ মবকারের বিভিম দণ্তবে 

প্রশাসনগত দোঘক্রটিব উপব জনসাধাবণেব দষ্টি আকর্ঘণ করা এবং 
সংশোধনেব জন) সমালোচনা কব ; ব্যয় হাস বা নামঞ্ৰব কবাব কোন 
অভিপ্রায় থাকে না। সমালোচনা পর এবং মন্ত্রীদেব তাহাব উপর বক্তব্য 

পেশ কবার পর সাধারণত: প্রস্থাবগুলি প্রত্যাহাৰ করবা হয়| স্ুতবাং 

সভ্যদের এই প্রচেষ্টা যে একেবাবে নিরথ্থক তাহা বলা চলেনা । পরোক্ষভাবে 

সরকারের অর্থব্যবস্থা পরিচালনাৰ উপরও ইহার প্রভাব সুদূর প্রসারী। 
সবকার এমনভাবে অণ্ধ বাবস্থাব বিনাস করিতে প্রয়াস করে যাহাতে 
সভার বিরুদ্ধ সমালোচনার সন্মুখীন হইতে না হয় বা হইলেও উপযুক্ত 
ও সন্তোষজনক উত্তব দিতে পাবে । কিন্তু অথসংক্রান্ত ব্যাপাবে সরকাবেৰ 

উপর পালামেন্টের নিয়ন্ত্রণ শুধু সমালোচনা ও মঞ্জুবী দেওযার ক্ষমতাতেই 
নিবদ্ধ নয়। এই সব মঞ্জবী প্রদত্ত অর্থ যথাযথ তাবে ব্যয়িত হইয়াছে 
কিনা সেদিকে লক্ষ রাখিবাবও বিভিন্ন পন্থা আছে। প্রতি বত্সর বিভিন্ন 

সরকাবাঁ প্রয়োজনে অর্থব্যয়ের হিসাব সরকারনিরপেক্ষ তিনাটি বিতিন্ন 

সংস্থা পবীক্ষা করিয়া কমন্সসভাব সিকট রিপোর্ট দাখিল কবে । 

প্রথমতঃ আথিক বৎসর শেঘ হওয়ার অব্যবহিত পরেই অর্থদপ্তর এই 

সময়ের মধ্যে সংবদ্ধ তহবিলে কোন খাত হইর্তে কত অর্থ আমানত 

হইয়াছে এবং কোঁনখাতে কত অর্থব্যয় হইয়াছে তাহার একটা হিসাব 

যাহাকে বলা হয় 151021)09 4১০০0900005 কমন্সসভার নিকট পেশ করে। 

এছাড়া কোন দপ্তর হইতে যখন উক্ত "তহবিল হইতে টাকা তুলিবার 
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প্রস্তাব আসে উহা! 7১৪57085091 00091৪] অভিহিত একজন অফিপারের 

মাধ্যমে আসে | সংবদ্ধ তহবিলে জমা টাকা ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের 

একযৃচেকার একাউন্টে (8801)59997 4১০০০] ) গচ্ছিত থাকে । এই 
তহবিল হইতেই বিভিন দপ্তরের ফরমাশ মত পেমাষ্টার জেনারেলের 

হিসাবে টাকা সবান হয, কিন্ত তাহার পৃব্রে অডিটব ও কম্পট্রোলার 
ছেনাবেল-যিনি সরকারের অধীন নন এবং একমাত্র পালামেণ্টের নিকট 

দানী কিন্তু বাঁহাব বেতনাদি ও কাধ্যালযেব খবচপত্রেব জন্য প্রতি বছৰ 

পার্নামেণ্টেব মঞ্জ বী লাগে না, স্থায়ী আইন দ্বারা অনুমোদিত, তিনি পরীক্ষা 
করিবা দেখেন যে উল্ত খাতে খবচের যখাযথ পার্লামেণ্টের মগ্তরী আছে । 

তিনি ছাড়পত্র দিলে পবে তবেই ব্যাঙ্কের সরকারী এযাকাউণ্ট হইতে ফরমাপমত 

অখ পেমাষ্টার জেনাবেলেব হিসাবে হস্তান্তরিত হয়। স্ুৃতবাং পৃব্বোন্ত 
111001700 4১০০0781005 হইতে পালামেণ্ট নিশ্চিন্ত হইতে পারে যে সরকাব 

যেসব কর নাদাঘ কবিয়াছে বা যেসব খাতে খবচ কবিয়াছে সেগুলি 

পাামেণ্টের মঞ্জ রী অনুসারেই' হইয়াছে । 
ইতিমধো কম্পট্টোলার ও অডিটর জেনারেল সবকারের বিতিন্ন দপ্তরেব 

যাবতীয হিসাব নিকাশ পুথ্যানুপুঙ্খরূপে পবীক্ষা করিতে থাকেন | এই 
কাধ্যটি সময়সাপেক্ | পবীক্ষা করাব সময় তিনি যেসব ক্রটিবিচ্যুতি লক্ষ 
কবেন সে অন্বন্ধে তাহার মন্তব্যসহ রিপোর্ট কমন্নসতাষ “পশ করেন এবং 

অথদপ্তবেবও দৃষ্টি আকর্ধণ করেন | ইহাকে বলা হয় 400100101801070 

£৯০০০৩5 বা ব্যয়সংক্রান্ত বিপো্ট | এই বিপোর্ট যে বখসরেব হিসাব 

সংক্রান্ত, সভায় দাখিল করিতে আরও এক বৎসব অতিক্রান্ত হইয়। খায় । 

অথাৎ 1972-73 সালের এপ্রোপ্রিয়েসন এ্যাকাউন্ট দাখিল হয় সাধারণত: 

1974-75 সনের অধিবেশনে | এই বিপোর্টটি ভালভাবে পর্যালোচন৷ 

কবিবার জন্য সতা একটি স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করে যাহা ৮৪০110 

/৯০0০001009 00101010159 ব। সরকারী হিসাব পবীক্ষা কমিটি নামে অভিহিত । 

এই কমিটি 15 জন সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং যাহাতে নিরপেক্ষ 

ভাবে ইহাব কাধ্য সম্পন্ন হয় বিবোধীপক্ষের একজন সদস্য ইহার সভাপতি 
নির্বাচিত হন | কমিটি আবার সমস্ত হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষ। 

করে এবং ক্রটিবিচ্যুতি সম্পর্কে অডিটব জেনারেলের মন্তব্যগুলি ভাল 
করিয়া বিবেচনা করে, কোন অংশ সম্বন্ধে যদি আরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন 

মনে করে সংশ্রি্ট দপ্তবের হিসাব পরীক্ষক বা অন্য কোন কন্মচারীকে 

ডাকয়] পাঠাইয়৷ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিয়া থাকে এবং শেষে কমন্দ- 

সভার নিকট একটি বা ততোধিক রিপোট পেশ করে যাহাতে তাহাদের 
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মতামত ও বক্তব্যগুলি রাখে এবং প্রয়োজন বোধে যেসব খাতে বরাদের 
অতিবিজ্ত ব্যয় হইয়াছে বা এক খাত হইতে বরাদ্দ অথ অন্যখাতে 
সরান হুইযাছে সে সম্বন্ধে সভাব মঞ্জবী সুপারিশ কবে। এই বিপোর্টগুলি 
সভা বিশদভাবে আলোচিত হইযা থাকে এবং সবকারেব ক্রটি বিচ্যুতি 

সম্বন্ধে অনেক সময কঠোব সমালোচনা হইযা খাকে | আুতবাং দেখা 
যাইতেছে সবকাবেব অসংক্রান্ত সকল প্রস্তাব সম্বন্ধে সমন্সসভা। শুধু 

অনুমোদন দান কালেই পর্ধালোচনা ও সে সম্বন্ধে তাহাব বক্তব্য রাখে 

তাহাই নয, প্রস্তাবগুলি কিভাবে বপাধিত হইয়াছে, সভার শিদ্ধান্তগুলি 

যথাযথভাবে মবকার পালন কবিয়াছে কিনা সে সন্বন্ধে তক দৃষ্টি রাখা 

হয় ও হিসাব নিকাণেব 'মবনাতদন্তেনও উপযুক্ত ব্যবস্থা নাখা হইয়াছে 
যাহাতে সবকাব খেয়ালখুশীমত এর্ধব্যয না কবিতে পাবে | যদিও অখসংক্রান্ত 
বিষয়ে ক্যাবিনেটেব উদ্যোগ, কর্তৃত্ব ও অখণ্ড দারিত্ব অনস্বীকাধ কিন্ত কমন্স- 
সভার অর্গোচরে ব। সম্মতি ব্যতিবেকে ক্যাবিনেট কিছুই করিতে পারে না। 

প্রাইভেট বিল (177৮9661311 [92191811907 ) : 

প্রাইভেট বিল বলিতে বোঝায় এযন সব আইনেব খসড়া যাহ? কোন 

জাতীয় স্বার্থে বা ব্হন্তব জনকল্যাণমূলক নয়, যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষ 
বা বিশেষ অঞ্চলেব বা সংস্থান বা আঞ্চলিক স্বায়ত্শাসন প্রতিষ্ঠানেব 
স্বাথসংক্রান্ত । ব্িটিশ সংসদীয় শাসনব্যবস্থার ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ও 

প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য যে ক্যাবিনেট প্রথম শ্রেণীৰ আইনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
গ্রহণ কবে এবং প্রযোৌজনীয এই জাতীয় আইন প্রণয়ন করিতে পারা বা 

না পাবাৰ উপর ক্যাবিনেটেব ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু ক্যাবিনেট দ্বিতীয় 
শ্রেণীর আইন প্রণযন ব্যাপাব সম্পূর্ণ নিলিপ্র থাকে | ক্যাবিনেট বা 
পার্লামেন্টের সদস্যগণ আঞ্চলিক স্বাখের সহিত নিজেদের জড়িত করিতে 

চাহে না, কেননা তাহা হইলে প্রত্যেকটি অঞ্চলে লোক নিজনিজ 

এলাকার স্বাথসংক্রান্ত ব্যাপার লইয। এতই তাঁহাদেব বিব্রত কবিবে যে 

জাতির বৃহত্তব স্বাথ্থের দিকে দৃ্টি রাখা সম্ভব হইবে না । এজন্য বিিটিশ 
শাসনব্যবস্থা 'ধানীয বা ব্যক্তিবিশেঘ বা আঞ্চলিক সংস্থার স্বাথসংক্রান্ত 

আইনকে জাতীষ স্তরের রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইযাছে। জাতীয় স্বার্থ 

উন্নয়ণের উপরই তাহাদের সাফল্য বা বিফলতার বিচার হয, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের 

স্বার্থরক্ষার ভিত্তিতে নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিলের প্রস্তাবের সব সময় 

পক্ষে ও বিপক্ষে মত থাকে । জাতীয় সরকাবের পক্ষে ইহাব একটিকে 
অদত দেওয়া যুক্তিযুজ নয় | সেজন্য এই .জাতীয় বিল পাশের পদ্ধতি 
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কিছুটা বিচারালযেব পদ্ধতি অনুমবণ কবে, বাহাতে দুইপক্ষের মধ্যে“বিরোধের 

নিবপেক্ষ মীমাংপ| সম্ভব হয়। এজন্য প্রাইভেট বিল পাশ করার পদ্ধতি 
আংশিক বিচাবালযেন আংশিক আইনসভার | এখন আমরা পদ্ধতিটি 
সংক্ষেপে বণনা করিব । | 

সভায় প্রাইভেট বিল পাশ করার পদ্ধতি ঃ- প্রাইভেট বিল দৃইপ্রকাবের 
হইয়। খাকে--(১) বিরোধিত বা বিতকিত প্রাইভেট বিল (00996 

[1866 7311] ), (2) অবিবোধিত প্রাইভেট বিল ( 00180107093 011৬269 

0111) ; দুইটির মধো পদ্ধতিগত কিছু পাখকা আছে । প্রথমে বিরোধিত 
বিলে পদ্ধতি আলোচনা করা যাক | পৃবের্েই বলা হইয়াছে এই খেণীব 
বিলের পক্ষে ও বিপক্ষে দুই দল থাকে সেজন্য প্রাসই ইছা বিবোধিত হইযা 

থাকে । গ্েভন্য বিল আকাবে সভা পেশ করার পৃব্বে দুইপক্ষের মধ্যে 
কথাবার্তা, বাকৃবিতণ্ড ও শলাপবামশ মাধ্যমে একটা আপোসরফাব 

চেষ্টা হয় যাহাতে বিবোধিত বিলে উতযপক্ষের অর্থ ব্যয় ও হয়বানি 
এডান যায়। বিবোধিত প্রাইভেট বিল আবেদন পত্রেব আকাবে উপস্থিত 

কব হয় এবং কমন্সসভাব প্রাইভেট বিল অফিসে জমা দেওয়া হয | 

বিলেব পৃষ্ঠপোষকব। পার্লামেণ্টেব সদগ্য নন, বাহিবে স্বার্থসংশি্ট ব্যভভিবা 
বা সংস্থা এই উদ্দেশ্যে গঠিত পালামেণটারি এজেন্টেব ব্যবগায়ী প্রতিষ্ঠান 
মারফণ খবিলেব পবিচালনা করেন | ইহাব পর প্রাইভেট বিলে আবেদন 

পরীক্ষকদের নিকট এজেণ্টদের হাজির হইয়! বিলটিতে সংশিষ্ট পক্ষদের 

বা জনসাধাবণের উপর সভার স্থায়ী নিয়ম অনুযাষী প্রয়োজনীয বিজ্ঞপ্তি 
ইত্যাদি প্রচাব কবা হইযাছে ও অন্যান্য আনুষ্ভানিক বিধিশিয়ম পালন 
কবা হইযাছে তাহার প্রমাণ দিতে হয | আবেদন পবীক্ষকরা তখন একযোগে 

উভ সভাব নিকট এ সম্বন্ধে বিপোর্ট দাখিল কবেন এবং রিপোঠি 

সন্তোঘজনক হইলে যে কোন একটি কক্ষে উহা পেশ কর হয এবং 
প্রথম পাঠ সমাপ্ত হয | এটা সম্পূণ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র, সদস্যদের 
এই পায়ে কিছুই কবণীয থাকে না| এবপর দ্বিতীয় পাঠও আনুষ্ঠানিক 
বাপার, যদিনা৷ বিলটিতে কোন নৃতন নীতি সন্নিবিষ্ট হুয় যেটা খুধ কম 
ক্ষেত্রেই ঘটে | বস্ততঃ বিলটিব উপর সভার কাধ্য আরন্ত হয় কমিটি 

পধায়ে | প্রত্যেকটি বিবোধিত প্রাইভেট বিন দুই কক্ষেই একটি প্রাইভেট 
বিল কমিটিতে প্রেরণ করা হয় | লর্ডসভায় এই কমিটি সমগ্র সভা নিব্বাচন 

করে, কমন্সসভায় কমিট অব সিলেকশন ইহা নিব্বাচন করে। কমিটির 
সভাগণকে একটি বিবৃতি দিতে হয় যে ব্যক্তিগতভাবে বিন্টিতে তাহাদের 

কোন স্বার্থ সংশ্রি্ট নাই বা তাহাদের নিব্বাচকমণ্ডলীরও ইহাতে কোন 
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স্থানীয় স্বার্থ জড়িত নাই । কমিটির নিকট বিলের পৃষ্ঠপোঘকগণ উহা 
সমথন করেন এবং বিরোধীগণ বিরোধিতা করেন | মামলার মত উভয় 
পক্ষই অভিজ্ঞ উকীল নিযুক্ত করেন। কমিটি উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানির 
পর এই প্রশগুলির মীমাংসা করেন-_বিলটির' সত্যকারের প্রয়োজন আছে 
কিনা, পুষ্ঠপোঘকদের উদ্দেশ্য সাধনে বিলটিই একমাত্র উপায কিনা ব। 
উহার অপেক্ষা আরও ভাল উপায় আছে। বিলটি জনস্বার্থের অনুকল 
কিনা ইহাঁও কমিটিকে স্থির করিতে হইবে । ইহাব পর কমিটি সভার 
নিকট তাহার রিপোর্ট বা বিল সম্বন্ধে তাহার সিদ্ধান্ত পেশ করে? 
কমিটির বিপোর্ট সাধারণতঃ সভায় বিনা বাধায গৃহীত হইয়া থাকে । 
বিলের রিপোট এবং তৃতীয় পাঠও সাধারণতঃ আনৃষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র | 
এক কক্ষে তৃতীয় পাঠ গ্রহণেব পর বিলটি অন্য কক্ষে পাঠান হয় এবং 
সেখানেও অনুরূপভাবে গৃহীত হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রাইভেট 
বিল অধিকাংশই প্রথমে লর্ডসভায় উ্থাপিত হয়, কাবণ লর্ডসতাব 
নিম্নকক্ষের মত কাজেব চাপ নাই, তাছাড়া এজাতীয বিল সম্বন্ধে 
সরকারের বিশেঘ আগ্রহ বা স্বাথ নাই। 

অবিরোধিত প্রাইভেট বিল পাশের পদ্ধতি মোটামুটি একই রূপ, তবে এই 
বিল একটি ভিন্ন কমিটিতে যার যাহাকে বলা হয অবিবোধিত প্রাইভেট 
বিল কমিটি । এই কহিটি পাচজন সদস্য ও স্পীকাবের আইন পবামর্শদাতা 
লইয়া গঠিত। এই কমিটিতে কন্মপদ্ধতি সাধারণত: সংক্ষিপ্ত ও আনুষ্ঠানিক | 
পার্লামেপ্টারি এজেণ্টের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বিলের উদ্দেশা 
ব্যাখ্যা করেন, কোন কোন বিশেষ ধারা জন্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল 

কবেন, ইত্যাদি । অধিকাংশ কাধ্য স্পীকারের আইন পনামর্শদাতা ও 
পালামেণ্টারি এজেণ্টদেব মধো আলাপ আলোচনা মাধ্যমে সম্পন্ন হয | 

প্রভিসন্যাল অর্ডার বা শর্তাধীন আদেশ (1১701910781 010615 ) 2 
প্রাইভেট বিল ব্যবস্থাব যেমন কতকগুলি সুবিধা আছে, সেরূপ 

অন্সবিধাও আছে। ইহার একটি প্রধান গুণ পুন্ধেই আলোচিত হইবাছে, 

তাহা! হুইল নেসরকাবী ও আঞ্চলিক স্বাথসংক্রান্ত আইনের প্রস্তাব জাতীয় 

বাজনীতির ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হয় এবং পালামেণ্টকে শুধু সমগ্র 
দেশের জনসাধারণেব স্বার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেই মনোযোগ দিতে সাহায্য 
করে । প্রেসিডেন্ট লাউয়েল বলিয়াছেন যে বর্তমান প্রতিনিধিমূল্ক 
সংস্থাগুলির একট দুষ্ট প্রবণতা হুইল এই যে সদস্যগণ নিব্বাচকমণ্ডলীর 
চাপে নিজ নিজএলাকার অভাব অভিযোগ দূরীকরণের উপর অতিরিক্ত 
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গুরুত্ব আরোপ করিয৷ থাকেন, তাহাতে বৃহত্তর জাতীর শ্বাথের প্রতি 
অবহিত হইবাব প্রয়োজনীয সময় ও স্সযোগ থাকে না এবং তাহা ব্যাহত 

হয় । এরজন্য বহুদেশেই আইনসভার সুনাম বিশেঘভাবে ক্ষণ্ণ হইয়াছে 1৯ 

ইংলাযাও তাহার প্রাইভেট বিল পদ্ধতির মাধ্যমে এই ক্রট এডাইতে 

পারিয়াছে। ৃ 

প্রাইভেট বিল ব্যবস্থার দ্বিতীয় সুবিধা হইল স্থানীয় প্রক্পগুলি মম্পর্কে 
দুইটি বিরোধীপন্ষেব মব্যে সম্পূর্ণ দল নিরপেক্ষতাবে একটা ন্যাযসঙ্গত 
মীমাংসা হয | তৃতীয় আ্ুবিবা হইল বিশেষ পদ্ধতিন ফলে স্থানীয় 

সমস্যাগুলি আইনসভার খুব সামান্য মই লইয়৷ থাকে, তাহাতে সভা 
অধিকাংশ সমরই বৃহত্তর জাতীয় সমস্যার সমাধানে নিয়োগ করিতে পারে | 

এই সব সুবিধা সত্বেও প্রাইভেট বিল ব্যবস্থার একটি প্রধান অস্মুবিধা 

হইল ইহা! অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ | যাহারা কোন স্থানীয় প্রকল্প বূপায়ণে 
আগ্রহী এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিল পাশ করাইতে হইলে বিভিন্ন পধায়েই 
পার্লামেন্টারি এজেন্ট, অভিজ্ঞ উকীল বা কৌন্সুলি নিযুক্ত করিতে হয় এবং 

তাহা খুবই ব্যরসাধ্য | এই ব্যয়ভাব এডাইবার জন্য একই উদ্দেশ্যে আর একটি 

পন্থান আশ্রর লওয়া হয় যাহাকে বল! হয় প্রভিপন্যাল অডার বা শ্তাকীন 
আদেশ, অর্থাৎ কোন স্থানীয় প্রকল্পেব জন্য কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তর কর্তৃক 
নির্দেশ জাবি । এপ নির্দেশ কখনও বারি কাধ্যকরী হয় কখনও 
বা পার্লামেন্টের 'নুমোদন সাপেক্ষে জাবি হয় যেক্ষেত্রে পালামেণ্ট 
আইনেব দ্বারা অনুমোদন দিলে তবেই নির্দেশাটি কাধ্যকরী হয়! এক্প 
নির্দেশগুলিকেহ 0:০%1১101781 0100 বা শতাবীন আদেশ বলা হয়। 

এক জাতীয় কতকগুলি নির্দেশের গুচ্ছ একত্র কবিযা একাটি আইনের 

দ্বাবা পার্লামেণ্টেব অনুমোদন দেওযা হব । জনস্বাস্থ্য সম্পকিত প্রকল্প- 

গুলিব জন্য জনস্বাস্থ্য দপ্তব নিদেশ জাবি কবে, বেল ব। যানবাহন 

সংক্রান্ত প্রকল্প সম্বন্ধে যানবাহন দপ্তৰ নির্দেশে জানি করে, কোন 

স্বানীর স্বায়ন্তশাঁসন সংস্থাকে বিশেষ ক্ষমতা দান জম্পকে স্বামীর শ্বায়ন্ত 

শাসন দগ্চন নির্দেশ জারি কবে, ইত্যাদি । সাধাবএতহ কোন স্থানীয 

স্বায়ভতশানন সংস্থা বা কঙগোবেশন সংশিষ্ট দপ্তবেব নিকট কোন প্রকল্পেব 

জন) এাবেদন করিলে পৰ এ দপ্তর কল্মচাকীদের মারফৎ উহাব প্রয়োজনীয়তা 

সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালা এনং অনুসন্ধানেব ফলে সন্তষ্ট হইলে প্রকল্লাটি 
রূপায়ণেব জন্য প্রযোজনীয় ক্ষমতাদানের আদেশ জাবি করে। যখন 

শা ্পস্্পপ্্প প্পমসপ+ -_ ... প 
পপ 
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আদেশটি পালামেণ্টের আইন সাপেক্ষে জারি কবা হয় এক দপ্তর 
সংক্রান্ত অনেকগুলি আদেশ সন্বলিত করিয়া একাট অনুমোদন আইন 
পালামেণ্টে দাখিল করা হয়| সাধাবণতঃ এপ অনুমোদন বিলে কোন 
বিরোধিতা হয় না, কেননা কোন “বিরোধিতা থাকিলে অনুসন্ধানের শময় 
সেগুলির ফয়সালা না হইলে কোন সরকারী দপ্তর আদেশ জাবি করে না। 

সুতরাং বিলাটি অবিরোধিত প্রাইভেট বিন কমিটির নিকট প্রেরিত হব এবং 
এরূপ প্রাইভেট বিলেব পদ্ধতি অনুস্থত হইযা থাকে । কিন্ত যদি 

পালামেণ্টে বিরোধিতা হয় তবে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেবণ করা 

হয়। যেহেতু প্রাইভেট বিলেব সাহায্যে কোন প্রকল্পেব অনুমোদন লাভ 
বিশেষ ব্যয় ও আয়াসসাধ্য বর্তমানে প্র উদ্দেশ্যে প্রভিসন্যান অঙার 

পদ্ধতিই অধিকাংশ ক্ষেওত্র অনুস্থত হয । 

অপ্পিভ ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন (79916898660 1 8%15191700 ) : 

উপরে যে উপযোগিতাৰ কাৰণে প্রাইভেট বিল অপেক্ষা সবকাবী 

দণ্ডবের আদেশ অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয হুইবা উঠিয়াছে বলা হইয়াছে একই 

কারণে বর্তমান যুগে ওুধ অ্রিটেনেই নয প্রায় সব্বব্রই অপিত ক্ষমতাবলে 
আইন প্রণয়নে কীতি'ও জনপ্রিবতা লাভ নবিযাছে। পৃক্রে পার্লামেন্টে 
আইন প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে যে আলোচনা কবা হইয়াছে তাঁভা হইতে 

দেখা যান পার্লামেণ্টের উপর কাজের চাপ এত বেশী এবং সে অনুপাতে 
কার্যকাল এত সীমিত যে পার্লামেন্টে প্রণীত আইন অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত 
না হইযা পাবে না। উহাতে শুধু কতকগুলি মূলনীতি সনিনেশিত কবাই 

সম্ভব হয়, উহা! কাধ্যকবী করিতে মে খুঁটিনাটি নিয়মেন দবকান বা বিশেষ 

জ্ঞান দরকাব তাহা পালামেণ্টেব নিকট প্রত্যাশা কবা যান না। সেজনা 

পার্লামেণ) এই বনমেব নিয়মাবলী বচনা কবাব ক্ষমতা এ আইনেৰ 

মাধ্যমেই শাসনবিভাগকে বা প্রশাসনযন্ত্রের উপব অর্পন কবে। তাছাড। 

বর্তমান গতিশীল সমাজে নিত্য নুতন অবস্থা ও পবিস্থিত্তির উদ্ভব হয় 
যেগুলি যখন আইন পাঁশ হয পৃন্ব হইতে অনুমান কবা সম্ভব হয না | 
সেবপ পনিবহিতি পবিস্থিতিব শোকাবেলা ববাব জন্য মন্ত্রী ও তাঁছাব দণ্ুবের 

সহকারীদেব হস্তে প্রযোজনীর ক্ষমতা অপুণ মা কলিলে আইশ কাধ্যকবী 

করা সম্ভব হয় না এবং প্রশাসন অচল হইয়া পড়িবান সম্ভাবনা থাকে । 

রাষ্ে কায্যের পবিধি যতই দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে বিশেষ কিয়া 

কল্যাণধন্মী রার্টের আদশ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে, ততই শাসনবিভাগকে অধস্তন 

আইন (591১010110806 16815196101) ) রচনার ক্ষমতা প্রদানের প্রয়োজন 
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বৃদ্ধি পাইতেছে । এই জাতীয় আইন রচনা কবিবার ক্ষমতা শাসনবিভাগ 
আইনবিভাগের অবীনভাবে প্রযোগ করিয়া থাকে ; ইহা নিজস্ব ক্ষমতা 
নয়, পালামেণ্টের লিখিত আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়। সুতরাং ইহা৷ 

উত্ত আইনের গণ্তীব মধ্যে. প্রযোগ করিতে হয়, এ আইনের সীমাব 
বাহিরে প্রযুক্ত হইলে তাহা অবৈধ বলিবা ঘোঘিত হয়। কিন্তু উক্ত 
আইনের চতুঃসীমার মধ্যে রচিত সরকারের যে কোন উপবিধান (৮৪- 
19৬) আইনেবই মবাদা পায় এবং বিঢাবালযেও সেগুলি আইনে 

স্বীকৃতি পায় | সাধাবণতঃ এই ক্ষমতা প্রযুক্ত হঘ খুঁটিনাটি বিঘয়ে না 
যাহাতে প্রশাসনের বিশেঘ জ্ঞানের প্রয়োজন হয এই ধরণেব ব্যাপাবে 

উপবিধি বচনার জন্য, কিন্তু বিশেষ জাতীয মঙ্কটের সময় পালামেণ্ট 

আইন দ্বারা শাসনবিভাগকে যে কোন রকম উপ।বধি করিবাব ব্যাপক 
ক্ষমতা অপণ কবে। বিগত দুই মহাযুদ্ধের সময় ““বাজ্যরক্ষা আইন?” 
(796670০  0£ [২০০1] 4১০1, 1914) এবং ""জরুবী ( প্রতিরক্ষা) 

ক্ষমতা আইন?” (18100166005 1৯০%০19 (13666106 ) 4১০1, 1939 ) 

তদানীন্তন সবকারকে যুদ্ধ জয়ের জন্য যথেচ্ছ ক্ষমত। প্রদান করিয়াছিল । 

এমন কি শান্তির সময়েও কখন কখন জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হুইলে 
পার্লামেন্ট আইন দ্বারা বিশেষ সরকারী বিভাগকে প্রয়োজনীয উপবিধি 
রচন।৷ কবিযা জরুবী অবস্থার মোকাবিলা করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, 
যেমন ঘটিয়াছিল 1931 সনে অগ্চনৈতিক সঙ্কটের সময় | 

পালামেণ্টে কর্তৃক শাসনবিভাগকে উপবিধি প্রণযনেব ক্ষমতা দানেব 
উপযোগিতা ও প্রযোজন সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই প্রথার 
কৃফলও আছে। শাসন বিভাগকে স্বেচ্ছাচাবী কবিয়া তোলাব প্রবণতা 
এই  প্রথাষ নিহিত খাকে। অংসদীষ শাসনব্যবস্থাব ইহা। সম্পূণ পবিপন্থী, 
কেনন! ইহাতে পালামেট নিজ ক্ষমতা "ও দায়িত্ব শাসণবিভাগকে অগ্ণ 

কবিষা ক্ষান্ত হ্য । শাসনবিভাগেন ক্ষমতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় এবং যেহেতু 

শীসনবিভাগ বলিতে কাধ্যতঃ আমলাতম্বকে বুঝাধ এই অবস্থায় বার 

আমলাতদ্রবাজে পবিণত হয | লর্ড চিফু ভাট্ষ্ লর্ড হিউরাট 1929 সবে 
গ্রকাশিত “০719 ৪৬ 10150011577? (“নবা স্বৈরতম্ব” ) নামক গ্রন্থে 

এই শাশঙ্কাৰ দিকে সকলেব দৃষ্টি আকধণ করেন | তীহার মতে আমলাদের 

অপিত আইনপ্রশষন ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার যদি সংযত না কবা 

হয় তবে ইহার ফলে সশ্বৈতন্ত্রের 'আবিভাব অবশ্যন্তাবী | এই গ্রন্থটি সে 

সময় একটা সো'রগোৌলের স্থষ্টি করিয়াছিল এবং সমস্যাটি লইয়া বহু বিতর্ক 

ও আলোচনা হইয়াছিল । 
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আসনবিভাগের উপর পালণমেন্টের কর্তৃত্ব (0০0086001 0567 088 

7%5০8(87০) কমন্স সভার সহিত ক্যাবিনেটের সম্পর্ক £ “ক্যাবিনেট 
একনায়কত্বের”? (0801060 ৫1065107901) ) গ্বণতা। কি বর্তমান? উহার 
কারণ বিশ্লেষণ : 

পার্লামেণ্টের কাধ্যাবলীৰ মব্যে একটি প্রধান কাধ্য হইল শাসন- 

বিভাঁগেব নিষন্ত্রণ । সংসদীয় শাসনব্যবস্থাম কার্যযতঃ কমন্সসভাই' শাসন 

কর্তৃপক্ষ বা ক্যাবিনেটকে অধিষ্ঠিত কবে ; কমষন্সসভা গঠিত হইবার পর 
যে দল সংখ্যাগবিষ্ঠতা লাভ করে সেই দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত 
হন এবং তীহার ইচ্ছানুসারে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় | তাহার পরও ক্যাবিনেট 

গকল কাধ্যকলাপেব জন্য পার্নামেণ্টেব নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য 

থাকে এবং যে মুহূর্তে কমন্সসভাব আস্থা হাবায় সেই মুহুত্তে পদত্যাগ 
কবিতে বাধ্য থাকে । কোন কোন ঘটনা ক্যাবিনেটে কমন্সসভার অনাস্থা 
সচিত করে সে সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা কবিযাছি। যদিও 

এসবই ত্য, এগুলি কিন্ত তত্বেব কথা । তত্বর্গতভাবে ক্যাবিনেট 

কমন্সসভার অধীন, তাৰ অস্তিত্ব কমন্সসভাব খুশির উপর নিতর করে। 
মন্ত্রী এবং দপ্তবেব কর্খ্চাবীদের কমন্সসভার ইচ্ছামত প্রশাসন চালাইবার 
কথা এবং যে কোন ব্যাপাবে কমন্সসভ কোন তথ্য জানিতে চাহিলে 

মন্ত্রীনা সে তথ্য জানাইতে বাধ্য বা কোন প্রশাসনিক কাজের জবাবদিহি 

চাহিলে মন্ত্রীরা তাহা দিতে বাধ্য । কিন্ত বিটিশ শাসনতধ্রেব ধারামত 
এখানেও তত্ব ও বাস্তবে অনেকটা তফাৎ দেখা যায়| দুই দলীয় রাজ- 
নীতি ও দৃঢ় দলীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠান পবিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে প্রতিষ্ঠান 
দইাটিব সম্পর্ক বাস্তনে সম্পূর্ণ অন্যর্ূপ দাঁড়াইবাছে। ক্যাবিনেট 
সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিবাছি যে দেশ শাসনে জন্য সব 

প্রবোদনীর ক্ষমতা এখন ক্যাবিনেটে কেন্দ্রীভূত হইবাছে এনং সকল দাযিত্বও 
ক্যাবিনেটেই বভ্িবাছে । কি গাইনপ্রণয়নেব ক্ষেত্রে, কি অর্থসংক্রান্ত 

ব্যাপারে, কি প্রশাগনেন ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট এখন অবের্বসবর্বা। এ 

সকল বিবন্ইে ক্যাবিনেটই উদেঠগ খ্রভণ কৰে ও নীতি নিদ্ধাবণ কবে 

এবং স্থারী কর্মচাবীদেব (70011700606 ০1511 907%1০০) মাধ্যমে সেগুলি 

রূপারিত করে, তবে ক্যাবিনেট যাহা কিছু কবে পালামেণ্ট এবং বিশেঘতঃ 
কমন্সসভকে জানাইয়া করে এবং সভাব সদস্যদের সমালোচনা ও সম্মতি 

সাপেক্ষে করে । কিন্ত ক্যাবিনেট তাহার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অন্য কাহারও 
সহিত ত!গ করিয়া লইতে প্রস্তত নয় | বর্তমানে পার্লামেণট ও ক্যাবিনেট 

1৫ 



210 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাজ্য 

বা শাসনবিতাগের মধ্যে সম্প্ট৷ দাঁড়াইয়াছে এইন্প যে আইন, প্রণয়ন, 

অর্থব্যবস্থা বা প্রশাসন পরিচালুনা_সকল ক্ষেত্রেই ক্যাবিনেট একচ্ছত্র 

আধিপত্য দাবি করে এবং পূণ দায়িত্বও গ্রহণ করে ; তবে ক্যাবিনেট 
কমন্সসভার সদস্যদের যে কোন প্রশ করিবার বা ব্যক্তিগত ভাবে মতামত 
প্রকাশ করিবার বা সমালোচনা করিবার অধিকার শুধু স্বীক1রই করে না, 
আহ্বান করে । কিন্তু সমষ্টিগত তাবে বিরুদ্ধ ভোট অনাস্বাজ্ঞাপন বলিয়াই 

গ্রহণ কবে এবং সেক্ষেত্রে পদত্যাগ করে ব৷ প্রায়শঃই রাজাকে দিয়া কমন্সসভা 

ভাঙ্গিয়া। দিযা নৃতন নিবর্বাচনের ব্যবস্থা কবে । ইহার অর্থ হইল বত্তমান 
সদস্যদের সদস্যপদ হারান এবং নিব্বাচন দ্বন্দে নামিয়া প্রচুব অর্থব্যয়, 
হয়বানি ইত্যাদি এবং শেঘে নিজ পুনঃনিবর্বাচন সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা । 

তাছাডা একটা আশঙ্কা থাকে যদি তাদেব দল এংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় 
তবে বিবোধীদল যাঁদের নীতি ও কাধ্যক্রম সম্পূণণ বিপরীত তাবাই 
ক্ষমতাসীন হইবে যাহার অর্থ হইল তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তির অবসান | 

এইসব ফলশ্গতিব নীবিখে কমন্সসভাব জদস্যগণ এই আত্মঘাতী চরমপন্থা 

গ্রহণ কবিতে ইচ্ছা করেন না। তাছাড়া মন্ত্রীবাই দলের নেতৃত্বস্থানীর | 

ভোটাভুটিন সময় কোন দলীয সদস্য নেতৃত্বেন নিররশশিমত ভোট না দিলে 
শৃঙ্খলাতঙ্ষের অপবাধে পববন্তী নিব্বাচনে দলেব সমর্থন হাবাইবেন এবং 
দলেব সমথন ছাড়া নিব্বাচনে ভয় বর্তমানে একপ্রকাব অঙগম্তব | এই 

আশঙ্কা হতেও কোন সদম্য মপ্রিসভার বিরুদ্ধে ভোট দিতে সাহস করেন 

না| কাজেই সংখ্যাগবিষ্ঠ দলভূভ্ত সদস।া ক্যাবিনেটের একল মিিদ্ধান্তই 

মানিসা লহতে বাব্য হয | সুতিবাং বলা যাষ কাধ্যতঃ ক্যাবিনেটই 

সভাঁকে 'নবসত্রণ ববে, যদিও অভাব সদস্যগণ ক্যাবিনেটেৰ কাধ্যকলাপ 

সম্বন্ধে ওথাকিবচাল থাকিবাব এবং সমালোচনা কবিবাব পূণ কযোগ 

পাইয়। থাকেন । অনেকে কাবিনেটেব এই প্রাধান্যকে ক্যাবিনেট স্বেরতত্ত্র” 

আখ্য। দিয়াছেন । কিন্ত এই অআাখ্যা জগিক বলা যাষ না। কারণ 

ক্যাবিনেটকে প্রতি পদে সমালোচনা জন্বুখীন হইতে হয এবং সকল 
কাধ্যই প্রকাশো করিতে হয় যোগ স্বৈরতন্বেব স্বভাববিরুদ্ধ | বর্তমানে 

ক্যাবিনেট বা শাসনবিভাগ ও পাংলামেণ্টের অম্পর্কেব অঠিক মূল্যাযণ 
প্রেসিডেট লাউয়েলের ( [.0%০11) দুইটি উক্তি হইতে পাওয়া যায় । উক্তি 
দুইটি নিয় রূপ £ 

(1) “6 006 ০8910511989 16819187195 %/10) 616 201০5 ৪100 
00105610101 (176 1701199) 1 901101101516175 50190 [0 15 0010512101 
80061515101 2100 01101019100). ১৮ ১117 ৮০1) (116 121181)51) 59061 
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856179 [0 66 ৪0191051105911100 00016 2110 [1016 (0 2 09010011100 

₹/1)616 1116 02011761 11016012695 6৬911171119) [2069 115 ০৬11) [90110%, 

50110177113 11701 100110% (0 ৪ 36810181116 01111019]) 11) 1116 170056, 

2100 8001019 501, 91106511015 95 4 01091057095 ; 0 ৮/1016 

00০ 1770156, 2061 21] 1113 1105 70601) 00170, 1701051 9000101 176 

8065 210 19101995219 01 619 ৪০৮০1110011 2.9 (1709 ৪02৮)0, 01 10955 

2 ৬016 ০0? 00109010 210 (96 [116 01771101095 06 2 01071%0 ০01 

10111917% 01 2 01530111011. 

(2) 11 070 [)7111010707181 55516071105 10800 (10 ০৭৮1761 

90106 ৫0৮ 00109010119, 10 15 2) 20100180% 6%917060 ৮৮111) 1110 
শ্রী 

11100050 [07101101) 010061 2 001051211 ঠা 0% 01116101510) : 817৫ 

(911019979] 0৮ (116 191০9 ০? 79110 90101101015) 1110 09৮ 01 & 

019 01 ৬৮০0170 06 00101061100১, 9170 176 [01095109065 06 0175 116%% 

€19011010.+ [].0৬/৩]11--07102161 15010109281) 0 9৮০1101001)1511) 0, 55 

& 058 ] 

(1) “যদি বলা যাধ যে বর্তমানে ক্যাবিনেটই কমনসসভার আন্মতি ও 

পবাম্শঞমে আইন প্রথনন কৰে তবে ইহঠও বলা যাব ক্যাবধিনেটই' উহার 
অবিবত খমানোচন1 'ও তিত্বাববান আপেক্ষে শাসনকাধ পরিচালনা করির। 
থাকে | ১৯৫৮ উভন ক্ষেত্রেই খিটিএ লাট্রব্যবস্থা এমন "একটি অবস্থান দিকে 

ক্রমান্যথে অগ্রসর হইতেছে যাহাতে ক্যাবিনেটই সকল বিষে এ"ণীর 
ভুমিকা গ্রহণ কবে, নিদন্গ নীতি শিদ্দারণ কনে ও গেই শীভিগুলি কমন্স" 
সভাষ উহার পুষ্থান্পুঙ্থ সমালোচনার জন্য পেশ কবে এবং সভার যেমব 

প্রস্তাব উ্গান মমামত মাগ্র সেগুলি গ্রহণ কবে কিস্ক এ এমস্ত কলার 

পন অভাবে ভগ ব্যাবিনেটেব ঢূডান্ত প্রস্তাবগুলি 'ও কাধ্যগ্ুন্বি মানিয়া 
লইতে হব হুবা, একটি অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিথা মন্ত্রিসভান পনিবর্থন 

অথবা স:5] ভালিন। টিখাব সম্ভাবনার জন) প্রস্থত থাকিতে হয 1? 

(2) “দি বলা যায যে মংসদীয় শাসনব্যবস্থা বর্তমানে ক্যাবিনেটকে 

স্বৈবতাপ্বিক কবিযা তুলিবাছে তবে বলিতে হইবে ইহা এক অভিনব স্বৈরৃতন্্ 

যাহাকে কাধ্য করিতে হয় সব্বপ্রককার গোপনীবতা বজ্জর্ন কবিযা, তীক্ষা 

সমালোচন।র সন্মুখীন হইযা এবং জনমতের কাছে নতি স্বীকার করিয়। 
ও সব সময় অনাস্থা প্রস্তাবের ঝণকি ও গণববত্ীঁ সাধারণ নিব্বাচনের 
সম্ভাবনা র মুখোমুখি থাকিয়া |”? 
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উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে 

একদিকে যেমন ক্যাবিনেট সকল বিঘয়ে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী, অর্থাৎ 

উহাকে এমনভাবে কাজ চালাইতে হয় যে উছার উপর সংসদের আস্থা 

অব্যাহত থাকে এবং যে মুহূর্তে সে তআস্থা হারায় তাহাকে পদত্যাগ 
কবিতে হয়, অথবা কমন্সসত! তাঙ্গিয়া দিয় নিব্বাচকমণ্ডলীর কাছে 

আবেদন করিতে হয় ; অপরদিকে ক্যাবিনেট যাহাতে তাহার দায়িত্ব 

যথাযথ পালন করিতে পারে সেজন্য প্রযোজনীয ক্ষমতা তাহাকে দিতে 
হয় । তবে ইহাব অর্থ এই নয় যে ক্যাবিনেট যাহা ইচ্ছ। তাহাই 

করিতে পারিবে | ইহার অথ পালামেণ্ট খুঁটিনাটি ব্যাপারে প্রতিনিয়ত 

হস্তক্ষেপে করিবে না, সামগ্রিকভাবে তাহাব কাধ্যকলাপ সন্তোষজনক 

দেখিযাই ক্ষান্ত হইবে । স্তরাং যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে 

পারে যে কমন্সসভা। ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ কবাষ সব ক্ষমতা হারাইরাছে 

বস্ততঃ তাহা ঠিক নয় ! কেননা সভার সদস্যদের ক্যাবিনেটের কাধ্যকলাপ 
আলোচনা করিবার এবং সে সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জানিবার প্রচুর সুযোগ 

দেওয়া হয় এবং এইভাবে ক্যাবিনেটের কায্য পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে 

পারে। এইসব স্থুযোগগ্ডলি হইল,_(1) অধিবেশনের শ্বরুতে প্রদত্ত 
রাজার ভাষণের উত্তবে তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব 

পেশ করার, (2) প্রতিদিন শ্নন্ত্রীদের যে কোন বিঘয়ে প্রশ করার, 
(3) মুলত্ুবী প্রস্তাব আনার, (4) বেসরকাবী সদস্যদের প্রস্তাব আনার 
অধিকার, (5) জমশ্র কক্ষের ব্যয়মণ্জঁওর কমিটিতে অথসংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির 

উপর আলোচনার, (6) সংবদ্ধ তহবিল ((0০97501105160 18170 ) 

প্রস্তাব, ব্যয়মঞ্জ রী প্রস্তাব ও বাজেটের উপর বিতর্ক, ইত্যাদি । এই 
সকলের মাধ্যমে অদস্যরা ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কাধ্যকলাপ আমীক্ষা করিবার 

এবং সমালোচনা কবিবাব যথেষ্ট সুযোগ পাইয়া থাকে । মন্ত্রীদের 

তাহাদের প্রত্যেকটি কাধ্যের জবাবদিহির জন্য প্রস্তত থাকিতে হয়, 

স্থৃতিরাং তাহাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলীর অপব্যবহাব করিতে সাহসী 

হন না| এইভাবেই মন্ত্রীসভার উপর কমন্সসভার নিনন্রণ ক্ষমতা 

প্রযুক্ত হয় | 
এছাড়া আছে সদাজাগ্রত জনমতের চাপ । কমন্সসতায় আরকারের 

কাধ্যকলাপের যেসব সমালোচনা হয় এবং সরকার তাহার কি উত্তর দেন 

পরদিনই প্রভাতী পত্রিকায় ছাপা হয় এবং সমগ্র জাতি তাহা অনুধাবন 

করে । এইসব সমালোচনা শুধু যে বিরোধী পক্ষীয় সদস্যরাই করিয়! 
থাকেন তাহা নয়, শাসকদলের সাধারণ সদস্যগণ করিয়া থাকেন কেননা 
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তাহার৷ জানেন যে যদি ক্যাবিনেটে তাদের দলের নেতৃবৃন্দ কোন অপ্রিয় 
কার্য করেন বা ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেন তাহার ফলে পরের নিব্বাচনে 
জনগণের কাছে তাহাদেরও জবাবদিহি করিতে হইবে এবং সদৃত্তর দিতে 
না পাবিলে তাহাদের আসন হারাইবাব আশঙ্কা আছে । কাজেই সময় 
থাকিতে তাহাদের নেতৃবৃন্দকে সাবধান করিয়৷ দিবার প্রয়োজনে সমালোচনা 
কবিতে হয় । ইহার আব একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হয়, যেটাও কমন্সসভার 
একটি প্রয়োজনীষ কর্তব্য সেটি হইল জনমত শিক্ষিত করিয়া তোলা | 

কিন্ত যদিও কমন্পসসতায় কি বিনোধী, কি সমর্থক সকলু সদসোরই সমা- 
লোচনা কবিবার পূর্ণ ক্ষমতা ও সুযোগ আছে, কোন কারের্যব জন্য 

ক্যাবিনেটেন প্কিদ্ধে ধভাট দিবার ক্ষমতা কমন্সসভাব আইনত: থাকিলেও 
কাধাতঃ ইহা! বিলুপ্ত হইযাঁছে বলা চলে । কেননা পুবের্বই বলা হইঘাছে 
এরূপ ভোট গঙ্ঠীত হইলে প্রস্তাবটিব উ্থাপকেব ইচ্ছা যাহাই হউক না 

কেন ক্যাবিনেট ইহাকে অনাস্থা প্রস্তাব বলিযাই ধবিবে এবং হয পদত্যাগ 
করিবে যাহার অর্থ বিরোধী দল যাহার কন্ম্সচী প্রায় সম্পূর্ণ বিপবীত মন্্ি- 
সভা গঠনের জন্য আহুত হইবে, অথবা বাছাকে কমন্সসভা ভাঙগিযা দিয়া 
নুতন নিব্্বাচন কবাইতে অনুবোধ করিবে, সেক্ষেত্রে নিবর্বাচকমণ্ডলী মে 
দলেব পক্ষে রাম দিবে সেই দলই ক্ষমতাসীন হইবে | এই দুইটি ঘটন!র 
কোনটিই মন্ত্রিভাব সমর্কদের নিকট গ্রহণীস হইবে না এনং দ্বিতীষটি 
এমন কি বিবোধী সদস্যদ্রেও মনঃপূত ছইবাব কথা মছে ঘর্দি ঘা সাবা 

দেশে মন্ত্রিসভা বিরুদ্ধে এমন একটা বিরূপ ভাব গড়িা উঠিযা থাকে যে 

নিব্বাচনে শাসকদলের পবাজয় জ্রনিশ্চিত। অন্যথায মপ্তিসভাও বহাল 
থাকিবে এবং যে কোন সদস্যের আসন হাবানব সমূহ' সন্তাবণা থাকিবে | 

কাজেই মন্ত্রিসভার কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে অতিমাব্রাব বিশদ ন! হইলে 
অধিকাংশ অদম্য উহার বিকদ্ধে ভোট দেন না, অনিচ্ডা সন্তেও মন্ত্রিসভার 

দীতি ও কাধ্যকলাপ মানিয়া লন। এজন্য অনেক সমযই ক্যাবি- 

নেটের কোন প্রস্তাব জঅশ্বন্ধে বিরোধিতার আভাস পাইলে ক্যাবিনেট 
্রস্তাবাটকে আস্থাৰ ব্যাপাব বলিয়া ঘোঘণা করে এব প্রস্তাবাটি গৃহীত 
হইলে গভা ভাঙ্গিয়া দিবাব ভয দেখায এবং ইহাই বিবোধিতা নিরসনেব 

পক্ষে যথেষ্ট হয় | এজন্যই বলা হয বর্তমানে কমন্দসভার সন্মুখে মাত্র 

দৃইটি বিকল্প পথ খোলুা। আছে, প্রথম মন্ত্রীদের কাধ্যের সমালোচনা ও দ্বিতীষ 

মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে (এবং সেই সঙে কমন্সসভারও ) মৃত্যুদণ্ডাদেশ যেটা 

চরম অবস্থা তিন্ন কেহই পছন্দ করে না। কিন্তু এ সত্বেও কমন্সসভার 

সদস্যদের সমালোচনা যে সম্পণ নিরর্থক্ষ একথা বলা যায় না। এই 
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সমালোচনা নিঃসন্দেহে ক্যাবিনেটের নীতি ও কর্ধসূচীকে প্রভাবিত' করে । 
মন্ত্রীগণ জানেন সভায় যা বল! হয় পরদিন প্রভাতেই তাহা সংবাদপত্র 

মারফত জনসাধারণের গোচরে, আসিবে এবং যদি তাহারা সমালোচনার 

সদুত্তর দিতে না পারেন তবে জনপাধারণের চক্ষে তাহারা হেয় প্রতিপন্ন 
হইবেন এবং পরের নির্বাচনে তাহ। দলের ক্ষতিকারক হইবে | সুতরাং 

তাহারা সরকারের নীতি ও কাবধ্যকলাপ এমনভাবে পরিচালনা করেন 

যাহাতে যে কোন সন্তাব্য সনালোচনার সদৃত্তর দিতে পারেন এবং সতার 

বাহিরেও জনসাধারণের নিকট তাহাদের ভাবমুত্তি অক্ষুনন থাকে । 
স্তরাং কমন্সসতা ক্যাবিনেটকে প্রত্যক্ষভাবে চালিত না করিলেও 

নিঃসন্দেহে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে | অতএব শ্লাসনব্যবস্থায় কমন্স- 

সতার নিষন্্রণ ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে একথা বল চলে না । 

বিরোধী পক্ষের ভূমিক৷ : 
উপরে কমন্সসতী। সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা প্রধানতঃ এবং বিশেষ- 

ভাবে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । শাগকদলেব সদস্যর! 

সরকাবের কাধ্যেব কখনই সমালোচনা করেন না এমন নয, তবে অধিকাংশ 

সমালে'চনাই আসে বিরোধী দলের সদস্যদের নিকট হইতে । কেননা 

এটাই হইল্ সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের প্রধান ভূমিকা এবং বিরোধী 
দল হইল সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ | স্যার আইতর 

জেনিংস বলিয়াছেন,_“ঘ761 12155515 0700951610). 15 170 1016 
0101956. 1761 1৬9.)6569 1)6005 00099161091) 85 ৮61] 23 ৪. 03০0৮০10- 

17611. অর্থাৎ রাণীব স্বীকৃত বিবোধী পক্ষ একটা কথাব কথাই নর । 
রাণীর সরকারেরও যেমন প্রয়োজন, বিরোধী পক্ষেরও তেমনই প্রয়োজন । 
বিরোধী পক্ষের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতেই উপলব্ধি করা 

যাইবে যে ব্রিটেনে কমন্সসভার বিরোধীপক্ষের নেতাকে রাজকোঘ হইতে 

বেতন বরাদ্দ করা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনীতিকে সরকার পক্ষ 

ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে একটি সুপরিকল্পিত সংঘধ বলা চলে । বিরোধী- 

পক্ষ সব সময়ই সরকার পক্ষের দোঘব্রটী সম্বন্ধে সতক দৃষ্টি রাখে এবং 
সেগুলি সভায় বিতর্ক ও সমালোচনার মাধ্যমে জনসাধাবণেব কাছে তুলিয়া 
ধরে যাহাতে জনসাধারণ পরের নিব্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় এগুলির 

দ্বারা প্রভাবিত হয় । বিরোধী পক্ষের উদ্দেশ্যই হইল নিজেদের সংখ্যা 

গরিষ্ঠ দলে পরিণত করিয়া শাসন ক্ষমতা দখল কর এবং বত্ঃান সরকার 

পক্ষকে বিরোধী পক্ষে পরিণত করা | কিন্তু সমালোচনা কাধ্যকরী করিতে 
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হইলে কিছু নিয়ম মানিয়৷ চলিতে হয় | শুধু সমালোচনার জন্যই 
সমালোচনা বা বিরোধের জন্যই বিবোধ নিরর্থক | সমালোচনা দাযিত্বশীল 
ও গঠনমূলক হওয! প্রয়েজন | যেহেতু বিরোধীপক্ষ হইল ভাবী সরকাব, 
তাহাদের সমালোচনায় সরকারের কাছে এমন দাবি বাখিবে না যাহা 
যখন নিজের! ক্ষমতাসীন হইবে পূরণ করা সম্ভব হইবে না | তখন বর্তমান 
শাসকদল বিরোধী পক্ষররূপে এই কারণে সঙ্গতভাবেই তাহাদের আক্রমণ 

করিবে এবং অপদস্থ করিবে । এজন্য বিরোধীপক্ষেব সমালোচনা অবাস্তব 
ও অসংযত হইতে পারে না। সমালোচন। প্রতিবন্ধক স্াষ্টকর ( ০০90০- 
17৮৩ ) হওয়। উচিত নয যাহাতে সভার কার্যে একটা অওলাবস্থার স্যষ্ট 

হইতে প্রারে | বিরোধী পক্ষের অব সময স্মরণ রাখিতে হম যে আজ 

তাহারা যাহ। করিতেছে ভবিধ্যতে যখন তাহাবা ক্ষমতাসীন হইবে উহা 

তাহাদের উপবই ফিরিয়। আসিবে | 

সরকার পক্ষ যেমন আশা। কবে যে বিরোধীপক্ষের সমালোচনা 

দাবিত্বশীল হইবে বিরোধীপক্ষও আশা করে মে সবকার পক্ষ কমন্সমভায় 

সমালোচনা চালাইবার জন্য সুযোগ সুবিধা করিয়। দিবে, কেননা এটাই 

তাহাদের ভূমিকা | কমন্সসভার কাধ্যক্রম এমনতাবে রচনা করা হয় যে 
বিরোধী দলের সদস্যরাও সভার কাধ্যে অংশ গ্রহণ করার ন্যায়সঙ্গত 
স্থযোগ পা এবং ইহ! বিরোধী পক্ষের নেতার সহিত আলোচন। করিয়াই 

স্বিব করা হয়, অবশ্য সভাব সময়ের সিংহতাগই ,সরকাব পক্ষ পাইয়। 
থাকে । তাহার কারণ সরকারেৰ সমূভ দায়িত্ব সীমিত সমযের মধ্যে 
পালন কর। ইহার একান্ত এ্রয়োজন । বিরোধীপক্ষও এটা স্বীকাৰ 

করে। কিন্ত বিরোধী প্ক্ষকেও তাহাদের বক্তব্য বাখিবার এবং মরকারের 

সমালোচনা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সময দেওরা হয়। সভার সকল 

স্থায়ী কমিটিতে বিরোধী পক্ষের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়, 
স্বায়ী নিয়যগুলি এমনভাবে রচনা করা হয় যে বিরোধী পক্ষের অধিকাব 

ক্ষুণ্ণ না হয়। যেমন একটি নিযম অনুসাবে বিতর্কের সময় পধাযক্রমে 
সরকার পক্ষের ও বিরোধী পক্ষের সদস্য বক্তব্য রাখিবে, সরকারী হিসাব 
পরীক্ষা কমিাটর ( চ80110 4£০০০1)0 00101016196 ) সভাপতি হইবেন 

একজন বিরোধী পক্ষের সদস্য, ইত্যাদি । মোটের উপর যদিও বিবোধী 

পক্ষের কায্য হইল সরকারের বিরোধিতা করা এবং ইহা সরকার পক্ষ 

কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকৃত, তথাপি সভার কাধ্য উভয় পক্ষের 
সক্রিয় সহযোগিতায় পরিচালিত হয় এবং যদিও রাজনৈতিক স্তরে উভয় 

পক্ষের মধ্যে বিরোধ বর্তমান, উহা -বাক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে 
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তাহাদের সম্পর্ক তিক্ত করে না! ইহাই ঝিটিশ দলীয় রাজনীতির একটি 

বিশেঘত্ব এবং সংসদীয গৃণতাদ্বিক শাসনব্যবস্থায় বিটিশ জাতির একটি 

উল্লেখযোগ্য অবদান । রাজনৈতিক বিরোধ একটি স্স্থ আবহাওয়ার মধ্যে 
এবং পাবম্পবিক বোঝাপড়ার মধ্যে চলিতে থাকে । এজন্যই কোন জাতীষ 

সঙ্কটের সন্ুখীন হইলে উভয পক্ষেব বিনোধিতা বজ্জন করিন| সঙ্কটের 

মোকাবেলায় সহজেই হাত মেলান সম্ভব হব। এই ব্যবস্থায বাষ্টচালনার 

প্যাপারে সরকাবকে প্রভৃতি ক্ষমতাব অধিকারী কনিযাঁও সরকার "স্বনতন্তে 
গরিণত হইতে পারে না এবং গণতন্র অব্যাহত থাকে | 

প্রধানমন্ত্রীর পালণমেন্ট ভাগ্রিয়! দিবার অধিকার, উহার ভাৎুপর্যয ; 
সংসদীয় গণতন্ত্র (9:1150160€ 9070500905) কি গণাভোটমূলক গণতন্ত্রে 

( 7১101150127 (16)17001905 ) পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে ? 

বিটিণ শাসনতন্ত্র বর্তমানে ক্যাবিনেটের অপবিসীম ক্ষমতা এবং উছ। 

কি ক্যাবিনেটকে সত্যই একনায়কত্ে পরিণত করিযাছে এ সম্বন্ধে উপরে 

বিশদ পরালোচনা করা হইযাছে । বামজে মুব বলিষাছেনঃ যে, যে 
ক্যাবিনেটেন পিছনে পালামেণ্টের সংখ্যাগরিষেব সমখন থাকে তাছাকে 

অস্থতঃ প্স্রেব দিক হইতে প্রায় একনায়কততন্ব বলা যায়। তিনি তাহার 

একাধিক কাবণ দেখাইয়াছেন । প্রথমত এরূপ ক্যাবিনেট-_পালামেণ্টেব 

সময় কিডাবে কাজে লাগান হইবে তাহা স্থির করে, কি কি প্রস্তাব 

পালায়েণ্টে উপস্থাপিত হইবে এবং তাঁহার মধ্যে কোনগুলি আইনে পরিণত 
হইবে এসবই স্থিন কবিবার ক্ষমতা উহান, দল্বে বগোর নিয়মশৃঙ্খলা 

প্রতিটি দলীয অদস্যকে পাটি সচেতকের নির্দেশ বিনা বাক্যবাযযে মানিযা 

লইতে বাষ্য কবে । সুতন্বাং এ অবস্থা ক্যাবিনেট বাহা চায় তাহা কাধ্য- 
করী কনিতে ক্যাবিনেটের কোন বাধাই থাকে না| কিন্তু এ ছাঁড়াও 

কাবিনেটের হাতে কমন্সসভাকে কৃক্ষিগত রাখিবার আর একটি ব্ঙ্াস্ত্র 

আছে তাহা হইল প্রধানমন্ত্রীর পালামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিবাব অধিকার । 
দিও তত্বের দিক হইতে এটি রাজারই বিশেষ অধিকার ( 190088- 

5), কিন্তু কাধ্যতঃ ইহা প্রধাঁনমন্ত্রীরই নিজস্ব ক্ষমতায় পরিণত । 

'ধানমন্ত্রী রাজাকে পালামেন্ট তাঙ্গিয়া দিবার পরামশ দিলে উহ] 

প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা বর্তমানে রাজার আর নাই, যেমন পার্লামেণ্টে 
পাশ কর। বিলে অসন্মতি দিবার ক্ষমতাও তাঁহার আর নাই । এই অস্ত্রটি 

প্রয়োগ করিবার ভয় দেখাইলেই অতি বেয়াড়া সদস্যকেও বশে আন 
সি তপস 

].:039201505 2031, “707 02601015 0০৮63369,” (1998 ). 0.-89. 
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যায় । নতুন নিব্বাচনের অর্থ প্রভূত সময় ও অর্থব্যয় এবং তা সত্বেও 
আসন লাভ করা সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা | এ ঝঁকি কেহই সহজে লইতে 
চায় না। এইভাবে দলের সাধারণ সদস্যদের অবাধ আনুগত্য লাভ 

করিয়া ক্যাবিনেটের আধিপত্য অপ্রতিহত থাকিয়া যায়| এ্যামেরির 
( 41079 ) ভাঘায় সংসদীয় শাসনব্যবস্থাব স্থলে বর্তমানে ক্যাবিনেট 
শাসনব্যবস্থা প্রবন্তিত হইয়ছে | কিন্তু শেষ পর্যস্ত যদিই প্রধানমন্ত্রী রাজাকে 

দিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেন তাহাব অর্থ হইল একদিকে প্রধানমন্ত্রী, 

ক্যাবিনেট ও তাহাদের সমর্থকগণ, অন্যদিকে তাহাদের প্রতিপক্ষ সদস্য- 

বৃন্দের মধ্যে অংঘেব বিঘয়টি বা বিষয়গুলি নিব্বাঁচকমণ্ডলীব আদালতে উপ- 

স্বাপিতি হয় | নিবর্বাচকমণ্ডলী তাহাদের ভোটের মাধ্যমে উহার নিষ্পত্তি কবেন | 
যদি নিববাচকমণ্ডলী সবকাবী দল হইতে অধিকসংখাক সদস্য নিব্বাচিত কৰে 

তবে বুঝিতে হইবে উহার রায সবকাবেব পক্ষে এবং সবকারী দল পুনরায় 
ক্ষমতায় অধিষিত হয় ; অন্যথায় বিরোধীদলেব জয় হয এবং বিবোধী 

দল ক্যালিনেট গঠন করিয়া ক্ষমতার অধিষিত হয | স্ুতনাং দেখ! 

যাইতেছে এরূপ বিরোধের চডান্ত নিষ্পত্তি নিব্বাচকমণ্ডলী বা জনগণেন 
আদালতেই হইযা থাকে । ইহাই গণতন্থের শেঘ কথা । শুধু কমন্সসভায় 
দুপক্ষের মধ্যেই নয় 1911] সনের আইনে লডসভাব ক্ষমতা বিশেষভাবে 
হাস করার পৃবেন দুই কক্ষের মধ্যে সংঘর্প তীব্র আকাব ধাবণ কনিলে 
শেঘ পধস্ত প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্ট ভাঙগিয়া দিয়া চূড়ান্ত নিষ্পন্তিব জন্য 
নিব্বাচকমণ্ডলীর নিকট বিঘযটি উপস্থাপিত কবিতেন | দুই কন্সেব মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা শপ্রপঙ্ষে আমরা দেখিযাছি-_1909 সালে ল- 
সভা লয়েড জজ্ভোব “জনগখের বাজেট” পাশ না করিলে যে পরিস্থিতিব 

উদ্ভব হয় তাহার পরিথেক্ষিতে একাধিকবার এই অজ্ত্র প্রয়োগ করিয। 

তদাশীস্তন উদারনৈতিক দলেব সবকার লর্ডপভাব নিরোধিতা 'অতিক্রম 

করিয়া পালামেণ্ট আইন দ্বারা লর্ডসভার বাধাস্ট্টির ক্ষমতা চিরতবে 

লোপ করিয়া দেন। এইসব ঘটনাব পবিপ্রেক্ষিতে মনে হইতে পাবে 

ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র গণতোটমূলক গণতত্বের দিকে একটা প্রবণতার 
আভাস পাওয়া যাইতেছে । কিন্ত একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে এ 
ধারণার বিশেষ ভিত্তি নাই। কেননা দেখা গ্যাছে নিব্বাচকমণ্ডলীর 

নিকট এইভাবে আবেদন একটি চরম অস্ত্র হিসাবেই প্রয়োগ করা হইয়া 
থাকে, স্বাভাবিক অবস্থায় নয় । বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই অস্ত্র 

প্রয়োগের ভীতিপ্রদর্শনই যথেষ্ট কাধ্যকরী হইয়া থাকে, উহ। প্রয়োগের 
প্রয়োজনই হয় না। ভীতিপ্রদর্শন কাধ্যকন্সী না হইলেও প্রধানমন্ত্রী জনমত 
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সম্পূর্ণভাবে তীহার পক্ষে, সন্দেহাতীতভাবে সে বিষয়ে সন্তষ্ট 'না হইয়া 
উহা কখনও প্রয়োগ কবেন না । এই অবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র গণতোট- 
মূলক গণতন্ত্রে পধবসিত হইয়ছে একথা যুক্তিসহ মনে হয় না । কেননা 
দৈনন্দিন শাসনকাধ্য অবিরত গণভোটের মাধ্যমে পরিচালনা কবা সম্পৃ্ 
অবাস্তব । তবে গণতন্ত্রে মূলকথা হইল ইহা জনগণের সম্মতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত । তাহাব অর্থ এই নর যে গশতন্ত্রেব প্রতিটি দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত 
গণভোটে যাচাই করিযা লইতে হইবে । 

০ এ 
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নবম অধ্যায় 

বিঢার বিভাগ ভ্রিটেনের-বিচার ব7বন্ডা 

একথা অস্বীকার কবা যায না যে গণতান্ত্রিক সরকানের স্বাযিত্ব এবং 

ফলপ্রসতাব প্রধান শর্ত হইল নিবাচিত প্রতিনিধিমগ্ডলী প্রণীত আইনের যথাযথ 
প্রযোগ ও সমর্থন । ইহার জন্য প্রযোজন একটি সুষ্ঠু আদালত ব্যবস্থা 
ও বিচাব বিভাগ | বস্ততত: ব্িটেনের বাজনৈতিক আদর্শের দৃষ্টিতঙগী 
হইতে বিচাব কবিলে ইহাই প্রতীয়মান হয যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাফল্য 
ও কাধ্যকারিতার তিত্তি হইল রার্টেন বিচার ব্যবস্থার ন্যাধপবায়ন, সুদক্ষ 
কাধাপ্রণালী | এই বিচার ব্যবস্থা ভনগণেব আস্থাসূচক হওয়া প্রযোজন। 
কেবলমাত্র ত্বরিত, সুদক্ষ, দৃঢ়, নিভাক ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের ব্যবস্থার 

মাধ্যমেই এই আস্বার জ্যষ্টি হইতে পারে। এই ন্যায়বিচারের অভাবে 
আইনের অনুশাসন প্রহণে পযবসিত হইতে বাধ্য] নিমনতান্ত্রিক শাসনের 
পরিবন্তে তখন নৈরাজ্যবাদ প্রতিষিত হইবে | গণতাঘ্রিক অধিকার তখনই 
সংরক্ষিত হয় যখন সরকারের কাধ্যক্ষমতা ও শক্তি আইনানুগ থাকে ও 
আইনের দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেহেতু আইন কতকগুলি রীতিনীতিব 
সমষ্টি, তাহার কাধ্যকারিতা স্বভাবতঃই আইনেব ধারক অথাৎ নিদ্দিষ্ 

বিচারকমণ্ডলীর প্রয়োগ নৈপুন্য ও দক্ষতাৰ উপন . নিভনশীলু । এই 
উদ্দেশ্যেই নিযমতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবটি সুমংগঠিত আদালত ব্যবস্থান 

উপর গুরুত্ব আরোপ কবা হয়। নিয়মতাপ্রিক 'আদশ "ও রীতিনীতিন 

পীঠস্থান বিটেনেব শাসনব্যবস্থা তাই বিচারব্যবস্থা 'ও আদালত সংগঠন একটি 
গুরুত্বপূণণ স্বান অধিকাব করিযা 'আছে। 

ব্রিটিশ আদালভ সমূহের প্রধান প্রধান কর্তব্য : 
বিটেনের বিচাবব্যবস্থায় আদাল্তগুলির কতকগুলি নিদ্দি& কর্তব্য 

আছে । প্রথমত: পালামেণ্ে প্রণীত আইন যেখানে অস্পষ্ট, সেখানে 

তাহার সুস্প্চ অথ নিগ্ধারণ ও তাহার ধোঘণা কবা, বাহাতে কাহারও 

কোন সংশয় না থাকে । দ্বিতীয়তঃ যেখানে রাষ্ট্রকর্তত্বের সাথে নাগরিকের 
সংঘাত ঘটে, সেখানে এই সুস্পষ্ট '3 নিদিছ আইনকে নিনপেক্ষ,। স্বাবীন 

ও নিয়ন্ত্রণযুক্ত ভাবে যথাযথ প্রয়োগ করা এবং তাহান মাধ্যমে সরকারের 
স্বৈরচারিতা প্রতিহত কনা । তৃতীয়ত: আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের শাস্তির 
সঠিক পরিমাণ ও সীমাবেখা নিরূপণ করা । চতুর্থভঃ, নাগরিকদের 
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পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসা করা, যাহাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় 
থাকে । পঞ্চমত্তঃ, অপরের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতায় যাহারা 
অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করে 'বা করার চেষ্টা করে তাহাদের যথাসময়ে 
নিবৃত্ত করা । পরিশেঘে এমনসব আইনানুগ উপায় উদ্ভাবন করা যাহাতে 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা নাগরিক বথার্থ প্রতিবিধান লাভে সক্ষম হয় | এই 
সকল কাঁধেযব পিছনে অবশ্য একটিই প্রধান উদ্দেশ্য থাকে, তাহ! হইল 
রাষ্ট্রের শাসনতাপ্িক কাঠামো তথা সামাজিক শৃঙ্খলা অটুট ও 

অবিকৃত রাখা । 

ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থার মূলনীতি ও বৈশিষ্&ন : 
এতিহাসিক দিক হইতে বিটেনেব বত্তমান বিচার ব্যবস্থার গোডাপত্তন 

স্যক্সন (9800 ) যুগেই হইয়াছিল । আগাগোড়াই দুইটি নীতি এই 
ব্যবস্থার পিছনে প্রভাব বিস্তাব কবিযাছিল | প্রথমতঃ, ন্যাষবিচার যেহেতু 

অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, ইহার পবিচালন দায়িত্ব একমাত্র বাষ্টের হাতেই থাকিবে 
এবং সরকারেব অন্যতম কাধ্য হিসাবে তাহা সম্পাদিত হইবে । দ্বিতীরতঃ 

স্বয়ংম্পূণ নীতি হিসাবে ন্যার বিচারের পবিচালন ভার যে বিচার বিভাগের 
উপর ন্যস্ত হইবে তাহা সম্পুণভাবে সরকারের অন্য দূই সংস্থা অধ্াৎ 
আইন শ্রণরন বিভাগ ও শাখনবিভাগ হইতে পৃথক হইবে । শাসনতান্তিক 

বিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থা এই নীতিদুইটিব সার্থক রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। 
কিন্ত 1873-76 সালের বিচারালয় সংক্রান্ত আইন এলিৰ মাধ্যমে বিচার 

বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোর যে সংস্কাব পব সূচিত হয, তাহার সাথে 

সাথে এই বিচার ব্যবস্থা তাহার বর্তমান চুডান্ত বণ পায়। 

ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ : 
বিটেনের বিচারবাবস্থার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বেশিষ্ট্য প্রনিধান- 

যোগ্য | 

(1) সংগঠনের দিক হইতে দেশের বিভিন্ন অংশে আদালতব্যবস্থা 
সমর” নহে। ইংল্যাও এবং ওয়েল্স্ হইতে স্কটল্যাণ্ডের আইন ও তাহার 
নীতি ও কাঠামো পৃথক | উত্তর আয়ালাণ্ডের বিচারব্যবস্থও বিভিন্ন 
প্রকৃতির | 

(2) 183-76 সালের বিচারালয় আইনগুলির দ্বারা সংস্কার প্রয়াসের 
সাথে সাথে আদালতব্যবস্থার মধ্যে সংহতি আসে | পবের্বর বিচ্ছিন্ন, 
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বহুসংখ্যক এবং মূলতঃ অপ্রয়োজনীয় আদাল্তসমূহের বদলে একটি একক, 

সুসংহত, কেন্দ্রীভূত আদালত ব্যবস্থার স্য্টি হয এবং তাহার ফলে 

পুরাতন অস্বাভাবিকতা, পরস্পরবিরোধিতা এবং অধিক্ষেত্র (18115010100 ) 

সংক্রান্ত ছন্দের অবসান হয় | নি:সন্দেহে বর্তমান রাষ্ট্রের কার্ধাকলাপেব 

দিক হইতে এই ব্যবস্থা অনেক বেশী কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হইয়াছে। 

(3) ফান্স ও ইউরোপ মহাদেশীয় অন্যান্য রাষ্্রের মত ব্রিটেনে 

কোন পুথক শাসনবিভাগীয় আদালত নাই । এই সকল রাষ্টে দুই প্রকার 

আইন ও দুইপ্রকার আদালত আছে-_সাধারণ এবং শাসনবিতাগ সম্পকিত ৷ 

ফাঁন্সে রাষ্ট্রপরিঘদ ( 0০00061] ৫/ 7191) ও ট্রাইবুন্যাল সমূহ শাঁগন- 

বিভাগীয় উদ্ধতন কর্মচারীদের স্বৈরাচারী ও ক্ষতিকর কাধ্যেব পরিণাঁম 

হইতে সাধারণ নাগবিকবে' রক্ষা করিবার নিমিত্ত শাসনবিভাগীয় আইন- 

প্রয়োগ ও পরিচালনা করে । অধ্যাপক ফাইনারের মতে সাধারণ 

আইনের তুলনায় এই আইন একাধারে চলত, সস্তা এবং সম্পূণ রূপে 

নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের অনুকূল | জার্মানীতে এই প্রথা অধিকতব 

মাজ্জিত ও ফলপ্রপ । কিন্ত্রিটেনের বিচারব্যবস্থায় সকলপ্রকার বিচারকাধ্য 

একই সাধারণ আদালতে অনুষ্ঠিত হয এবং সকল ক্ষেত্রেই একই সাধারণ 

আইন প্রয়োগ করা হইয়া থাকে | সাধারণ বিচারব্যবস্থার বাহিরে কোন 

বিশেঘ আদালত দেখা যায না, যদিও অম্পৃতি কিছুটা শাসনবিতাগীয় 

বিচার ব্যবস্থার আবির্ভাব লক্ষনীয়। শাসন বিভাগীয়, আদালতের মত 

নাগরিক অভিযোগ লাঘবেব জন্য বর্তমানে বিটেনে পার্লামেন্টাবি কমিশনাব 

( 8111901071019 00100719510167) বা ওম্বুদৃয্মান ( 07095051001 ) 

পদের স্যট্টি করা হইয়াছে | ইছ। স্ক্যান্দিনেভীয় (9০8770172%19]) ) 

প্রথাব অনুকরণে চালু বরা হইয়াছে । এসব সত্বেও এখনও পর্য্যন্ত আইনে 

অনুশীসনহ (7২01০ ০1 ]2% ) বিটি বিচাবন্যবস্থার শূলতুস্ত কপ । 

(4) ব্রিটেনের বিচাবব্যবস্থান প্রধান 'একাঁট বৈশিষ্ট্য বিঢার বিভাগীয় 

স্বাধীনতা । [11007011001002 ০01 1116 ]9010101%) | বদিও ব্রিটেনে 

আক্ষরিক অর্থে সরকাবের কাধ্যক্ষমতার স্বতৃত্ত্রীনবণনীতি প্রনুক্ত হয় নাই, এই 

নীতিব একমাত্র সার্থক প্রযোগ দেখা যায় শাসনবিভাগ হইতে বিচারধিভাঁগের 

পৃথকীকরণের মাধ্যমে | বিচাবকগণ প্রধানমন্ত্রীৰ পরামণ অনুযায়ী রাজশক্তির 

পপ শিপ 

* [79565 60 79006, 0006 00501006000 (220 0৫2 )- 007 56, 

[0 901-502, &. লু, 80 ++প156 131161517 3586520 01 00621101761, (200 7:02) 

00, 16, 0019. 281-6. 
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(010%/2.) দ্বারা নিযুক্ত হন এবং “সম্তোঘজনক বাবহার+ (৪০০৫ ৮০1181001 ) 

সাপেক্ষে যাবজ্জীবন কার্যে বহাল থাকেন। কেবলমাত্র পার্লামেণ্টের 

দুইকক্ষ যদি সম্মিলিত ভাবে রাজশক্তির নিকট এ সম্পর্কে আবেদন করে, 
তবেই বিচারকদের অপসারণ ক্র৷ সম্ভব হয়। বিচারকদের বেতন সুনিদ্িষ্ট 

থাকে, কাধ্যকালের মধ্যে খুসীমত তাহা হাম করা করা যায় না এবং 
সব্বপ্রকার বাহ্যিক চাপ হইতে তীথাবা মুক্ত থাকেন । ইহাব ফলশ্রতি হিসাবে 
দেখা যায় যে বিচাবক্ণ নিভীঁক, নিবপেক্গ ভাবে নায় বিচার কবিতে প্রঘাসী 

হন এবং কোন বাহ্যিক প্রভাবেব কাছে নতি স্বীকাব করেন না । অবশ্য 

অনেকেব মতে, মাকিন যুক্ছবার্টে বিচাবক নিযোগ নীতি গুণগত ভাবে 

অধিকতৰ উৎকর্ধের দাবি রাখে । সেখানে রাদ্রপতি নিযোগকর্তী হইলেও 
সেনেটেব সম্মতির উপর তাঁহাকে নিতবৰ কবিতে “য় । অর্থাৎ বিচাবক 
নিযোগেব ক্ষেত্রে আংশিকভাবে আইনসভা ও শ্বাসনবিভার্গ যুগপণ্থ ক্ষমতাব 

অধিকাবী, এবং দুই বিভাগেব সহযোগিতা ছাড়া এই নিযোগ কখনও 
সম্ভব হন না। সাম্পৃতিক ইতিহাসে বার্ঈপতি নিক্সন দৃই দইবাব প্রধান 

বিচারপতি নিযোৌগেন ক্ষেত্রে সেনেটেব কাছে বাধা পাইযাছেন | 

(5) শ্রিটেনেব শাসনবাবস্থায় বিচাব বিভাগীয সমীক্ষা (18010191 
16৮1০%) কোন স্থান নাই | মাঁকিন যুন্ডবাষ্টের সুপ্রীম কেটি এই ক্ষমতান বলে 
শুধু বিধিবদ্ধ আইন ও শাঘনবিভাীয নির্দেশে পদ্ধতিগত লৈধতা পবীক্ষা। 
করিতে "পাবে তাছাউ নয, ইহাব বিঘববস্তন সাববভা ও নীতিগত 

উতৎ্কর্ধের বিচার কঁবিতে পাবে এবং সেই সুবাদে নুতন আইনের স্সা্ট 
কবিতে সাঁভাব্য করে | প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হিস (77081৩5 ), 
এব মতে,-িচাবকগণ যাহা বলিবেন তাঁভাই হইবে শাগনতন্ব | (2০ 

00179111011101) 15 71010 016 150505 52 1 15?) ব্রিটেনের শাসন- 

কাঠামোতে এইসাপ বিচাবধিভাগীব শ্মতাব কোন স্থান নাই | বেননা 

গেখানে পালানেণীন স।বর্বভৌমত্বনীতি শামনতদ্দ্রে মূল ভিত্তি এবং পার্গামেণ্ট 

প্রণীত 'ছাইন টভীত্ত ও কোন বহিঃশভ্ডিব অণীন নয়। এই আইন 
তত্তগতভাবে জনগণের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকাবের বিনোধী অথন। 

অন্যাব হইলেও বিচারকগরণণ সেই আইন প্রয়োগ করিতে বাধ্য অর্থাৎ 

তীঁছীদের কাধ্যক্ষেত্র বা এলাকা বিধিনদ্ধ জাইন্বে গণ্ডী দ্বাবা সীমাবদ্ধ | 
অধ্যাপক হাবম্যান ফাইনারের ([7500021 110) ভাঘায় এই দুইদেশের 

নীতির মধ্যে মুলগত পার্থক্যটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হুইযাছে । তিনি 
বলিয়াছেন 2 “ছু 005 31109) ০0090160000) 11060905 1185 16521 

2007011696০ 09018198020 ০01 78111917102 21000179911610101191. [019 
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1311659110, 10 60601, (10916 15 চ211121001]12ঠ 30561611019, ৮210118- 

00017 15 1006 1668115 00170 10 16560 81)111107  /1751585 106 

(0010:955 10019 19910901 1106 2111019 21%106 1. 100%/91, 2100 10176 ০011 

$/11] 599 1০0 1৮ (086 00111959 00965১ 8176 001787995 2.0100%%168095, 

6610 16 16 081002105 (০ ৮9০ 11150 0/ 0116 117/8101981107. ০01 115 

৮/01], 10109 110191) 001151100011010 11011 1১011101701) 10975 

10000169619 58160 165 ৬111 1]. 1106 001015(818610 (51005 ০01 

৪ 5681016, 0790 502চ010 15 50%9:0101), 2110 0170 1800865 109৮০ 

170611106 00 ৫০ 60 109 81001 16 10 1110 ০0850 ৮6070 (1701, || 

1110 0105 816 01710191916015) 170 00070 15 16 [07 10010191 

0195 11 11/0107510110, 00 10012170916 001 01) 10119001107 01 

95121060705 00906106০01 13111950171, অপর এক স্বলে তিনি 

বলিষাছেন 2 *৬/1780, 0017 15 076 [0110810101109] 01116101100 0০৮/০০1) 
[079 4১100011001 2110 1০ 011115] 0017511000101) 7 1115 01005, 1006 

1311115।  7১011191109171, 360700101102115 6160160 15 11709 011111216 

8010501110০ 010 8170101191৩ 10110010105 0100 00191100110) 

8 8179 01৮01) 11170, 10116 21061010217 00102105515 0111% 110 0০011 

01 1110 ঠি51 11075021100 17] 57101] 090151011, 0170 15 0৬01101101016 175 

9৬০ 170010675 ০1 0 91110161000 0০971 01 1011)6, 1701 00171001211- 

0411) 610910. 0110 1011091112172] 1550169 210 ৫০০10০4 0৮ & 

১০৫৬ ০01 12615 17010067 209701000016 10017 41971587701 0১ 

09100012091 1%2 

(০) ন্রিটেনের শামনতান্িক কাঠামোতে পিচাববিভাগন্ে একটি 

গুকত্বপর্ণ দানিত্ব পূণ করা হইযাছে। এহ দায়ি হইল জনঠণেব 

মৌন্নিক অবিকার 'ও স্বাদ্দীনতার তস্থাবধান ও সংবক্ষণ করা | ভাবত- 

বর্ধ বা মাফিন বার্টেব মত কোন যৌলিক অধিকাৰ এখানে লিখিত 

আকাবে পওয়া যায না। ব্রিটেনে স্বাধীনতান ভিন্তি হণ্ল 'াহনেল 

অনুশাসন | এই আইনের অনুশাসনকে কঠোব প্রহবীর ন্যায় 

রক্ষা করিতেছে বিচারকরা 3 আদালতগুলি। গণতন্ত্রের অপরিহাধ 

*].17611092, 1317761, তশত691চ 200. 5:5061050£ 1005215 00৬81401015176 

(1961) 7. 145. 
2. 11010 10. 149. 
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অঙ্গ যে সকল অধিকার,-_অর্থীৎ বাকৃস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, 
জনসভার অধিকার, সংগঠনের অধিকার ইত্যাদি--সকল আধুনিক রাষ্ট্রেই 

স্বীকৃতি ও সংরক্ষিত হয়| বিটেনের শাসনব্যবস্থায় তাহাদের ভিত্তি 

মূলতঃ নেতিবাচক | অর্থা, আইন. কর্তৃক যাহা নিষিদ্ধ হর নাই 
তাহাই স্বাধীনতার ক্ষেত্র । আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, 

অধিকারগুলির সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র ও পরিধি জানিতে গেলে কতকগুলি 
নিদ্দিষ্ট আইন, যেমন কৃৎসা, মানহানি, অশিষ্ঠাচার, রাষ্ট্রদ্রোহিতা অথবা 
শান্তিতঙ্গ জনিত অপবাধ সংক্রান্ত আইন ইত্যাদির বিশদ ব্যাখা। ও পরীক্ষা 

প্রয়োজন । তাছাড়া জরুরী ও সংকট অবস্থার সময় যে সব আইন পাশ 

করা হয় ও যাহাদের উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে জনগণের বৃহত্তর স্বাথে 

নাগরিক অধিকাবকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখা, তাহাদেরও সুষ্ঠু প্রয়োগ 
প্রযৌজন | এগুণি নিরপেক্ষ ও ন্যা্যতাবে করিতে পারে আদালতগুলি | 
আদালতগুলি যেমন একদিকে আইনের ব্যাখ্যার সূত্রে অধিকার ও তাহার 
সক্ষোচনের সঠিক সংজ্ঞা ও পরিধি নিরূপণ করে, অপবদিকে অন্যায় ও 
স্বেচ্ছাচারী অধিকার লংঘনে বাধা দিয়া স্বাধীনতার সীমারেখা বিস্তৃত 
করিতে পারে । আবাব, কাহারও বিরুদ্ধে অন্যায় দণ্ডাদেশ বা আটক 
প্রমানিত হইলে হেবিয়াস কাপাস' ( 59৮০5 00105 ) ইত্যাদি 

কষেকটি বিশেঘ অধিকার (7015:0880%০ ) জাতীয় নির্দেশনামা (10) 

জাবি কবিয়া আদালত ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের চেষ্টা কবে। বলা হয়, 
এই বিশেষ অধিকারমূলক নির্দেশনামাগুলি বিটেনে ব্যক্তি স্বাধীনতার 
রক্ষা কবচ। 

(7) এই ব্যক্তি স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ হইতেছে জুরী প্রথা যাহা 

আইনেব অনুশাসন নীতির একটি অন/তম প্রকাশ বলিষা! পরিচিত । আইন 
যেখানে কঠোন, অনুদাঁৰ ও স্বাধীনতা ও জনমতের পরিপন্থী, জুরী প্রথা 
সেশানে মানবিকতার সহিত তাহাৰ সমনুষ সাধনে চেষ্টত হইয়াছে | 

জনীপ্রথাব বিকদ্ধে অনেক যুক্তি ও বন্তাব্যেব উত্থাপন কবা যাইতে পারে । 
কিন্ত একপা অনস্বীকার্ধ যে সাধাবণভাঁবে ইহ] ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষেই 
ব'বহৃত হইয়াছে এবং আইনকে এক নৃতন আকৃতি ও পরিমিতি 
( ৭1106105107) দান করিয়াছে । এ বিষয়ে বৃটিশ শাসনতাপ্রিক পণ্ডিতগণ 

ও লেথকসম্পদায় প্রা একমত | 

(8) বিচারপদ্ধতির (181018] 70:00699 ) দিক হইতে দেখিতে 

গেলে ফৌজদারী আদালতের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থা আসামী বা 
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অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল অর্থাৎ বাদী বা অভিযোক্তার উপর 
দায়িত্ব থাকে আসামীর অপরাধ প্রমাণ করিবার এবং অপবাধ প্রমাণিত 

না হওয়া পযন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোঘ বলিয়া ধরা হয়। বিচার 
প্রকাশ্য আদালতে জমসমক্ষে অনুষ্ঠিত হয়” বিচারকগণ কোনরূপ জনশ্বস্তি 

বা মিথ্যাসাক্ষ্যের উপব নিতর না করিয়া একমাত্র সত্যতাঘণে শপথবদ্ধ 

সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নিদিষ্ট আইনের গণ্তীর মধ্যে ন্যায়বিচার পরিচালন! 

করেন । 

(9) ব্রিটেনর বিচার ব্যবস্থার আদালতগুলি যে আইন প্রযোগ ও 

পরিচালনা করে তাহা চারপ্রকারে ভাগ করা যায় : সাধারণ প্রথাগত 

আইন (0০017101) [.ছ/ ), পৃব্রবে মামলাব সিদ্ধান্তমূলক আইন (0899 

8৬), ন্যায়পবতা "ও নিবপেক্ষতাব নিয়মসংক্রান্ত আইন ( [২৮16৪ ০01 

[0015 ) এবং আইনসভ। প্রণীত বিধিবদ্ধ আইন (15819180101) )। সাধাবণ 

আইন দেশের প্রাচীন প্রথা ও রীতিনীতি হইতে উদ্ভুত এবং পুবান নজিব ও 
নথিপত্রেব উপন প্রতিষ্ঠিত ॥ প্রাচীন বিচারকগণ সাধারণ প্রথা ও বীতিনীতির 

সাহায্যে মামলার নিষ্পত্তি কবিতেন এবং তাঁহাদেব সিদ্ধান্তগুলি পরবস্তীকালে 

আদালতগুলির কাছে নজিরের স্থষ্ট করিত | এইরূপে একটি এঁক্যবদ্ধ ও 
সুসংহত সাধারণ প্রথাগত আইনের ব্যবস্থার সূত্রপাত হইয়াছিল যাহা আজও 
বিচাবব্যবস্থাকে পরিচালিত করিতেছে । বর্তমানে গ্লানভিল্ ও ব্রাক্টোনের 
আইনেৰ পু'থির মধ্যে একটি প্রামাণ্য সংকলন পাওয়া যায় । এ প্রসঙ্গে 
একটি প্রথা স্মরণ রাখ! প্রয়োজন । যখনই সাধারণ আইনের মধ্যে 

কোনও ছন্দ বা অস্পষ্টতা দেখ৷ দিয়াছে, তখনই বিচারকগণ নৃতন ব্যাখ্যার 
মাধ্যমে তাহার নিষ্পত্তি করিয়াছেন । এইভাবে বিচারকের সিদ্ধান্তই 
সাধারণ আইনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে | এইজন্য সাধারণ 

আইনকে বিচারক স্থষ্ট আইন বলা হয় ( 180567706 10%/) | মামল। 
উদ্ভৃত আইনের (0945০ 19) ভিত্তি পূর্বেকার বিচারের নজির, যাহ। 
সমগোত্রীয় মামলার ক্ষেত্রে বিনা বিধায় প্রযুক্ত হইতে পারে। এই 
আইনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহার দ্ববিা। ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সামধীস্য 

ও বারাবাদিকতা আসে ও স্বেচ্ছাচাবমূলক ব্যাখ্যা 'ও প্রয়োগের সম্তাবন। 
হাস পায়, যদিও ইহার বিরুদ্ধে জনমতও সোচ্চার | বলা হইয়। থাকে, 

ইহা] গৌভামিকে প্রশ্রয় দেয ও পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পটভূমি বা 
সমাজ দর্শনের সাথে খাপ খাওয়াইতে পারে না। যখন সাধারণ আইন 

কোন নিদ্দিট মামলায় বিচাবে ব্যর্থ হয়, তখন বিচারকের নিজস্ব ন্যায়বোধ 

ও বিবেকের উপর নির্ভর করিয়া নতন ব্যাখ্যার সূত্রপাত করিতে হয়। 
15 ্ 
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এই আইনের ভিত্তি মূলতঃ নৈতিক, যেহেতু ইহা ব্যক্তিগত নীতিবোধ, 
দর্শন, বিবেক, সুবিবেচনা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল | কিন্তু সাধারণ 
আইনের পরিপূৃবক হিসাবে ইহার মূল্য অপরিসীম | অবশ্য বর্তমানে 
অধিকাংশ আইনই চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ বিধিবদ্ধ আইনে পর্যায়ে পড়ে। 
ইহা প্রতিনিধ্মিনক আইনসভা কর্তৃক প্রণীত এবং নিদি্টরাপে বিধিবদ্ধ, 
এবং যেহেতু রার্রই ইহার জনক এবং ইহার পিছনে আছে বাধ্যতামূলক 

আদেশ নির্দেশ তাই ইহাকে সহজে লঙ্ঘন করা যায না । যেহেতু 

সাব্বভৌম পার্লামেন্ট সভার অনুমোদন ইহার ভিত্তি, তাই স্বভাবতঃই 

ইহার মযধাদা ও গুরুত্ব সব্বাধিক। বস্ততঃ ব্িটেনের বিচারকগণ ও 

আদালতগুলি বিধিবদ্ধ আইনের গণ্ভীদ্বারা সীমিত ও প্রভাবিত। রাষ্ট্রের 

কাধ্যবদ্ধির সাথে সাথে এই আইনের প্রসার হইতেছে । 

(10) পবিশেষে, একথা বিনা দ্বিধায় বল! চলে যে বিটেনের বিচার- 

বাবস্থা এ পধ্যন্ত মোটামুটি সাথকভাবে ব্যক্তিস্বাথ্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে 

ভারসাম্য 'ও সমনুয় বজায় রাখিতে সমথ হইয়াছে | নিঃসন্দেছে এটি একটি 
কৃতিত্বপূণ সাফল্য | ইহার পিছনে যে সকল উপাদান প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে তাহা সহজে অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। তবুও সাধারণভাবে 

বলা যায় যে ব্যবহারজীবীদের বত্তিমূলক সুদৃঢ় এতিহ্য, ব্িাটশ আদালতের 
সম্মানজনক্ক' তাবমৃত্তি, সক্রিয় ও দলীয় রাজনীতি হইতে ইহার বিচ্ছিন্নতা, 
এবং সরল ও ভ্রত বিচারপদ্ধতি, এই ব্যবস্থাকে এত সফল ও জনপ্রিয় করিয়া 
তুলিতে সাহায্য করিযাছে। অবশ্য এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ত্রুটিযুক্ত একথা বল! 
যায় না । বিশেষ করিয়া ইহার ব্যয়বছলতা সম্পততি অনেক সমালোচনার 

খোরাক জোগাইয়াছে । তবে কোন মানবিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাই কখনই 
সম্পূণ দোঘমুন্ত হইতে পারে না। সেদিক হইতে ইহা খুবই স্বাভাবিক 
যে বিটেনের বিচাব পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যে এমন সব বেশিষ্ট্য পাওয়া 

যায় যাহা সমালোচনার যোগ্য এবং সমালোচনা গ্রহণ করিতেও তৎপব। 

আইনের অনুশাসন : 

পৃবের্বই বল! হইয়াছে যে ঝিটিশ শাসনতত্ত্রের একটি মূলনীতি হইতেছে 
আইনের অনুশাসন । অধ্যাপক হ্যারল্ড ভিক্কের (5910910 201) মতে 

ইহা ইংরাজ শাসনতান্ত্রিক নীতিগুলির মধ্যে সব্বাপেক্ষা মূল্যবান । 
ডাইসির মতে পাললামেণ্টের সাবর্বভৌমত্বনীতির সহিত এই নীতি নিঃসন্দেহে 
বিটিশ শাসনতঘ্বের তিত্িস্বাপনা করে । ইহাকে কেবল ব্যক্তি স্বাধীনতার 
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রক্ষাকবচ বলিলে যথেষ্ট হইবে না; সমগ্র বিটিশ জাতির বাজনৈতিক 

মতাদশ ও এতিহ্যের এক গৌরবোজ্জুল প্রতীক হিসাবে ইহার স্থান স্বীকৃত 
হইয়াছে । ৃ 

আইনেব অনুশাসন নীতিটি একদিকে জনগণের মৌলিক অধিকার 
সংরক্ষণের প্রতিগ্রুতি, অপরদিকে সবকারের স্বেচ্ছাচারী আচরণের প্রাতি- 

রোধক। একটি সুসত্য ও উন্নত সরকারের মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণকে 
স্বাধীনতা ও স্তুযোগদানের মাধ্যমে তাহার জীবনধারাকে উন্নত করিয়! 

তোলা এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় পবিবেশ গড়িয়া তোলা | এই 
প্রাথমিক পত্রপূরণের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে আসিয়াছে আইনের অনুশাসন 
নীতি। ইহার মূল বক্তব্য আইনেব সব্রোচ্চি ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপর্ণ 
ভূমিকাকে কেন্দ্র কবিয়া। আইনের উদ্দেশ্য যদি হয় বাষ্টে স্থায়িত্ব ও 
শ্খল! বজায বাখা।, তবে রাষ্ট্রক্ষষতাব প্রয়োগ ও ব্যবহারও হইবে আইনের 

নিদ্দিষ্ট গণ্তীব মধ্যে এবং তাহার বিধান অনুযায়ী । আইনে উপব কেহ 

থাকিতে পারে না এবং আইনে নিদিষ্ট বিধান ছাড়া কাহাকেও জোর 

করিয়৷ শাস্তি দেওয়া বা দৈহিক যাতনা ভোগ কবান যায় না। অবশ্য 
এখানে আইন বলিতে কেবল বিধিবদ্ধ আইন বুঝায না, মামলাব নিষ্পত্তি 

হাওযা শিদ্ধান্তমূল আইনও বুঝাষ | অতএব কোন নিদ্দিই্ট গ্রস্থাংশ নয়, 
সুশৃঙ্খল পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপিত হওয়ই কাম্য । 

লর্ড হিউয়াটেব (101৫ [35%/20. ) মতে আইনের * অনুশাসন বলিতে 
মূলতঃ বোঝায “ব্যক্তি স্বাধীনতা বা মৌল অধিকার নির্ণয় না রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছাচারিতা বা আইন ভিন্ন অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতির 
পরিবর্তে সাধারণ আইনের সাব্বভৌমত্ব ব! প্রাধান্য |” 

(৮7:25 50101910090% 01 0017011)81)09 01 17৬, 25 019011270151060 

(010 10016 210102111655 0. 50176 816670811৬6 11000), 11101) 

13 1801 19) 01 06611111116 01 01500051106 0? 1016 17181015০01 

11101৬100915./1 )% 

অবশ্য এই নীতিব মুল সূত্রগুলি আগিযাছে অধ্যাপক ডাইসির 
(101055 ) লিখিত 000৫0101100 6০ 96009 ০01 11)6 10৬ 01 606 

007811011017+) নামক গ্রন্থটি হইতে | উনবিংশ শতাব্দীর শেঘভাগে 

ডাইসি ব্যক্তিস্বাতদ্ত্রবাদে বিশ্বাস ও প্রচারের নিমিত্ত এই নীতিটি ব্রিটিশ 

শাসনতন্ত্র মল ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করেন এবং ইহাকে, সুস্প্ই রূপে 
তেনে শপ 

*. 11010. ৩2৮, “হজ 70539061502.” (1929), 7. 19. 
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দিবার জন্য কতকগুলি মৃলসূত্র উদ্ভাবন করেন। সময়ের পরিবর্তন সত্বেও 

আজও এই সূত্র কয়টি আইনের অনুশাসন নীতির ভিত্তিসূচক বন্রিয়া 

প্রমাণিত হইয়াছে । এগুলি আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে উল্লেখ 

করিয়াছি, এখানে আরও বিশদ আলোচনা করিব | অধ্যাপক ডাইসির 

সত্রগুলি নিমুরূপ 2 

(ক) কোন ব্যক্তি যদি সুস্পষ্টভাবে আইন তঙ্গ না করে, এবং 

তাহার জন্য সাধারণ আইনগত পদ্ধতিতে দেশের সাধাবণ আমদালতসমূহ 
কর্ত.ক অভিযুক্ত এবং দোষী প্রমাণিত না হয়, তবে তাহাকে দণ্ড ভোগ 
করিতে হইবে না বা তাহাকে তাহার জীবন বা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত 
করা যাইবে না । এই স্ত্রটিতে আইনের প্রাধান্য স্চিত হইয়াছে । 

ইহার বক্তব্য হইতেছে, প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতাব পর্ণ 
অধিকার আছে যদি না (1) সে আইন ভঙ্গ করে, (2) এই আইন ভঙ্গ 
করাটি আইনের নিদ্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয, এবং (3) এই প্রমাণ 
দেশের সাধাবণ আদালতে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হয়। তিনটি শর্তই একই 
সাথে পূণ হওয়। দবকাব | এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই' শর্বগুলি 
যথাযথভাবে পালিত হইতে ইতিহাসের অনেকগুলি অধ্যায় পার হইয়া 
গিয়াছে । 

(খ) ডাইসি কতৃক ব্যাখ্যাত নীতির দ্বিতীয় সৃত্রাট হইতেছে যে কোন 

ব্যক্তিই আইনের উদ্ধে নয়। শুধু তাহাই নয় ; পদমর্াদা ও অবস্থা 
নিবিশেঘে প্রতিটি ব্যক্তিই দেশের সাধারণ আইনেব অধীন এবং সাধারণ 

বিচারালয়ের ক্ষমতার এক্ডিয়ার ভুক্ত । এই জ্ত্রের মাধ্যমে “আইনের চক্ষে 
সমতাব' নীতি স্বীকৃত হইয়াছে । আইনে যে শুধু বিভিন্ন নাগরিকের 
মধ্যে শ্রেণীগতি বৈঘম্য ত্যষ্ট করে না তাহাই নয়, ইহা] প্রধানমন্ত্রী হইতে 
শুরু কবিযা সকল সরকারী কন্মচারী এবং সাধারণ নাগরিকের পক্ষে 
সমভাবে প্রযোজ্য । এই সুত্রাটর অপর একটি তাখপধ হইতেছে, কোন 

সাধারণ নাগরিক ও সরকাবের উদ্ধতন কর্মচারীর মধ্যে যে কে'ন ছন্দ বা 

বিবাদের নিষ্পত্তি হইবে সাধারণ বিচারালয়ে, কোন বিশেষ ধরণের শাসন- 

বিভাগীয় বিচারালয়ে নয। শেঘোক্ত পদ্ধতিটি ফরাসীরাষ্টরে প্রচলিত । 
এখানে শাসনবিভাগীয় আইন (70:01 20101101507861 ) ব্যবস্থার 

অনুসরণ করা হয়। এখানেই ব্রিটিশ প্রথার সহিত ফরাসী, জার্মান ও 
দ্অন্যান্য ইউরোপ মহাদেশীয় প্রথার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । 

(গ) আইনের অনুশাসন নীতির তৃতীয় সূত্র হিসাবে অধ্যাপক ডাইসির 
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বক্তব্য হইল এই যে অন্যান্য রাষ্ট্রে যেমন শাসনতান্ত্রিক আইন বা নিয়মকানুন 
কোন নিদ্ি্ শাসনতান্বিক সংহিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ, ব্রিটেনে তাহা নয় । 
এখানে এই আইন বহুদিনের এতিহাসিকু বিবর্তনের ফলে বিচাবালয় 
কর্তৃক নিদ্ধাবিত ও প্রযুক্ত অধিকারগুলির ফলশ্ুণ্তি হিসাবেই গড়িয়৷ 
উঠিযাছে, উৎস হিসাবে নফ | (4/10) ৩, 07 19৬ 01 1116 001050100- 

(1017, 01061700165 %%1)101) 01) 001018] 000101105 11211211% 10112 

[70811 01 ৪. 0901751110010101 0000, ৪10 1001 1116 50706, ৮ 11)6 

০01759000106 ০7 1116 11915 01 11701100815 95 0071190 8210 

৫10601060 0 1119 ০0155 10108, ), 

বিটেনে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলি মাঞ্চিন যুত্তবা্টেব “অধিকার 

ঘোধনার”! (19001218110) ০? [২181)19 ) ন্যাম শাসনতান্তিক শীতি দ্বাবা 

সংবক্ষিত নয় । এই “অধিকাবগুলি শাসনতন্ত্রেব উদ্ধে ও তাহান পুক্র্বগাষী | 
ইহাদের অস্তিত্বের পিছনে প্রধান যুক্তিবা কাবণ এই যে ইহাবা আইনের 

পরিপন্থী নয। এখানে পৃথিবীর অন্যান্য বার্টের নীতি বা পদ্ধতি হইতে 
ঝ্িটেনের অধিকার নীতিব পার্থক্য সূচিত হয, কেননা অধিকাংশ লিখিত 
সংবিধান সম্বলিত রাষ্ট্রেই জনগণেব অধিকার ঘোঘিত ও লিপিবদ্ধ হয | 
ইছার অর্থ অবশ্য এই নয় যে বিটেনেব অলিখিত ও অঘোঘিত অবিকাবগুলি 

কোন অংশে কম কাধ্যকরী বা তাত্পর্ষপূর্ণ | 

সমাঙ্োচন। : আইনের অনুশীসননীতির ব্যতিক্রম ও সীমাবদ্ধ) £ 
'অধুনা এই নীতিটি বিতর্কের স্চন। করিয়াছে । ব্রিটিশ শাসনতত্ত্রের 

মূল ভিত্তি হিসাবে ইহার স্থান প্রশ্বাতীত বলিয়৷ অনেকে মনে করেন না । 
এমনই একজন সমালোচক হইলেন স্যার আইভবৰ জেনিংসু (517 1৬০1 

7101111055 ) যিনি তীহার “7.8 8110 079 (00511081101), নামক গ্রন্থে 

ডাইসি প্রচারিত মতবাদকে দি দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছেন | 

প্রধমতঃ তাহার মতে ডাইসি তাহার বিশ্েঘণে ব্যক্তি অধিবারেব গুকত্বের 

উপর অস্বাভীবিক জোব দিয়াছেন । একথা অনস্বীকা যে ডাইসি নিজে 

উদারপশ্থী ছিলেন এবং তাঁহার চিস্তাধার। ব্যন্ভিস্বাত্ম্র্যবাদের আদশ দ্বার 

যথে্ট প্রভাবিত ছিল! তাহার প্রণীত “].8৮ ০0 1116 (0017911001)001, 

গ্রন্থট 1855 সনে যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখনও এই মতবাদ বছল 

প্রচারিত ছিল, কিন্তু পববর্তী সময়ে রাজনৈতিক পটভূমিতে সমাজতন্্বাদ, 
কল্যানব্তী রা এবং অথনৈতিক পরিকল্পনার আবিভাবের সাথে রা ও 
সরকারের কার্যক্ষেত্রের প্রসার যে যুগান্তকীরী আলোড়ন স্ষ্টি করিয়াছিল, 
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ডাইসির আইনের অনুশ!সন নীতিতে তাহার প্রতিফলন নাই | ,সেই দিক 
হইতে ইহ। যুগধয়োপযোগী ছিল না ; উপরন্ত বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাবের 

সাথে সাথে ইহা! ক্রমশ: অবান্তৰব প্রতিপর হয়। বত্তমানের পবিবন্তিত 
পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেনে জাতীয় জীবন. অনেকাংশে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন । 

অবশ্যন্তাবীরূপেই অরকার ও তাহার পদস্ব কর্মচারীদেব জেচ্ছাঁবীন 

( 01500619781 ) ক্ষমতার পরিধি ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতীয় 

স্বাথে ব্যক্তিগত অধিকাবও সেই পরিমাণে যথেষ্ট সংকূচিত হইয়াছে । 

দেনন্দিন শাসনকাধ্যেব ক্ষেত্রে এইসকল পদস্থ কর্খ্চারীগণ এখন অনেক 
বেশী সাধারণ নাগরিকদের সংস্পর্শে আসেন, এবং তাহাব ফলে ইহাদের 

মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়াছে। এই অবস্থার মেঁকাবিল। 

করিতে পার্লামেণ্ট স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ ধরণের সাধারণ জাদালত- 

ব্যবস্থাব প্রচলন করিয়াছে, যে ব্যবস্থায় "সাধারণ আইনেব পরিবর্তে 
শাসনবিভাগীয় আইন প্রয়োগ করা যায়। ফরাসীরাষ্ট্রেরে “13:01. 
20001710211 এর তুলনা এই আইন অনেক নিম্পভ এবং অসম্পূর্ণ, 

কিন্ত ইছাব প্রচলন অনেক পূব্ব হইতেই লক্ষ করা যায়। জেনিংসের 
মতে, ডাইসি এই সকল পরিবনত্তন স্বীকার করেন নাই এবং তাহার আইনেৰ 

অনশাসন নীতির মধ্যে ইছাদের প্রতিফলন হয় নাই | দ্বিতীয়তঃ, ডাইসির 
তৃতীয় সূত্রটি, অথাৎ শাসনতন্ত্রের আইন বিচারকদের নির্ধারিত ও প্রযুক্ত 
অধিকারগুলির ফলশ্রুতি, জেনিংসের কাছে গ্রহণযোগ্য বা যুক্তি গ্রাহ্য নয়, 

কেননা পার্লামেণ্টের সাব্বভৌমত্ব নীতিকে অতিক্রম কবা আইনের 

অনশাসনের নীতির পক্ষে সম্ভব নয | বস্তঃ, পা্লামেণ্টেৰ সাব্বভৌমত্ব- 

নীতিকেই একমাত্র মূলনীতি বলিয়৷ স্বীকার করা উচিত, বিশেঘতঃ যখন 
এই নীতির বলে পার্লামেন্ট আইন প্রণযন করিয়া ব্যক্তির জীবন, সম্পত্তি এবং 

যুদ্ধকালীন জরুবী অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খব বা হরণ করিতে 
পাবে, এমন কি গণতন্ত্রের মূল কাঠামে। ও ভিত্তিকে পধন্ত বিপর্মস্ত করিতে 
পারে। বিচারালয় কর্তৃক নিদ্ধারিত অনেক আইন পধন্ত পালামেণ্ট খুসীমত 
রদবদল কবিতে পারে এবং বিচাবালয কর্তৃক নিদ্ধাবিত হয় নাই এমন অনেক 

নীতি ব্রিটেনেব শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে পরিলক্ষিত হয । 

জেনিংসের সমালোচনার যৌত্তিকতা স্বীকার করিয়া লইলেও একথা 

স্বীকার করা যায না যে ডাইসি কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইনের অনুশীসন নীতি 
( সম্পর্ণ গ্রহণযোগ্য না হইলেও ) সম্পূর্ণ ভুল। আধুনিক বাষ্ের প্রকৃতি 

ও কাধ্যকলাপের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই নীতির আংশিক স:শোধন 

নিশ্চয়ই প্রয়োজন সন্দেহ নাই | তবে এখনও পধ্যন্ত ব্রিটেনের শাসন- 
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ব্যবস্থার উপর এই নীতির মূল ধারণাগুলির প্রভাব খুবই প্রকট | এখনও 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন পরিচালনার ক্ষেত্রে ডাইসির নীতির অনুসরণ 
করা হয় । বিশেঘ করিয়। প্রথম সূত্রটির মূল্য ও কাধ্যকারিতা সন্দেছাতীত । 
এই দিক দিয়া বিচার করিলে জেনিংসের সমালোচনা অতিমাত্রায় বায ও 
একপেশে বলিয়া মনে হয় এবং এই সমালোচনা ডাইসিব উপর যথেষ্ট 
অবিচার করিয়াছে | 

আধুনিক মতবাদ ও বার্ুদর্শনেব মাপকাঠিতে আইনের 'অনুশাসন- 
নীতিব কয়েকটি ব্যতিক্রম ও সীমাবদ্ধতা লক্ষনীয় | প্রথমতঃ, সরকারের 
কমপরিধির ব্যাপক প্রগার, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাটলতা ও আইন- 
প্রণেতা হিসাবে প্রার্লামেন্ট সভার সময় স্বল্পতার জন্য প্রত্যপিত ক্ষমতা 
প্রস্ত আইন প্রণয়ন (19691988160 16519191107 ) ব্যবস্থা অনেকাংশে 

আইনের অনুশাসননীতিব মূল আদশকে আঘাত করিয়াছে । এই নূতন 
ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন আমলাতন্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয-যাহাকে 

লর্ড হিউয়াট “নয়৷ স্বৈরাচারতন্ত্র? (বউ [093009615য) ) আখ্য। দিয়াছেন-_ 

তেমনি অপরদিকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হাওয়ার আশঙ্কা থাকে প্রচুর | 
প্রত্পিত ক্ষমভাপ্রসূত আইন প্রণয়ন অবশা আইনসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া থাকে | তৎ্সত্বেও ইহা বর্তমানে এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে 

কাধ্যত:ঃ আইনের অনুশাসননীতি বছল পবিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে । 
বিটেনে অবশ্যই সরকার স্বৈরাচাবী ক্ষমতা প্রয়োগ কবে না। কিন্ত 

যদি আইনের অনুশাসননীতি সরকারের স্বেচ্ছাবীন ক্ষমতা প্রয়োগের 
বিরোধী হয, তবে এই নীতি বর্তমান যুগের পবিপ্রেক্ষিতে কখনই 
পুরোপুরি প্রযোজ্য হইবে না | কেননা বর্তমান অবস্থায় স্বেচ্চাধীন ক্ষমতা 
প্রযোগ ছাড়া গতান্তর নাই । অবশ্য হল্যবেরীব (79159419 ) মতে, 
এই স্বেচ্ছাঁধীন ক্ষমতা যুক্তি ও ন্যায়বিচারেব নিয়ম অনুযায়ী প্রবৃক্ত হইবে, 

ব্যক্তিগত মতামত বা হীচ্ছা অনুযারী নয | তাহা ছাড়া এই ক্ষমতা 

পার্লামেন্ট কর্তৃক গঠিত কমিটি ব্যবস্থার দ্বাৰা নিয়ন্ত্রিত হর | পার্লামেন্ট 
যে আইন পাশ করে, তাহাব কাঠামোর মধ্যেই এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা 

প্রযোগেব সাধাবণ নীতিগুলি উল্লিখিত থাকে, এবং এই সীশাবেখা লঙ্ঘনের 

প্রচেষ্টা আদালত কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আইনের 
অনুশাশননীতি সংরক্ষণেব একটি প্রচেষ্টা অবরবদাই লক্ষ করা যার | 

দ্বিভ্তীয়তঃ, ডাইপি ব্যাখ্যাত _দাইনেব অনুশাসূননীতিতে বিচারক 
প্রণীত আইন বা বিধিবদ্ধ আইনের উপব জোর দেওয়া হয়। কিন্ত 
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বর্তমানে ফৌজদারী আইনের অন্তর্গত অনেক অপরাধ দেখা যায়' যেগুলি 

সরকারী শাসনবিতাগীয় নিয়ন্ত্রণবিধি হইতে উদ্ভূত। বর্তমান রাষ্ট্রের 
কাধ্যাবলীর এক অপরিহার্ধ অঙ্গ এই সকল নিয়ন্ত্রণবিধি | তাছাড়া, 
শাসনবিভাগের হাতে বিচার বিভাগীয় বহু ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হইয়াছে । 

ইহার ফলে সাধারণ নাগরিকের অধিকার ও স্বার্থ সম্পকিত বিঘয়ের 

মীমাংসার দায়িত্ব শাসনবিভাগের সংশ্রিষ্ট মন্ত্রী বা পদস্থ কন্মচারীদের উপর 
বর্তীইয়াছে । এই বিচার পদ্ধতি বিচারবিভাগীয় পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র । 

আদালতগুলির স্বাভাবিক বিচারপদ্ধতি এখানে অনুস্থত হয় না । এই 

সকল ক্ষেত্রে ডাইসির নীতি কায্যকরী হয় না | 

তৃতীয়ত, আইনের অনুশাসননীতির ছ্বিতীয সূত্রটি, অর্থাৎ আইনের 
চক্ষে সমত। নীতিটির অনেক ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাঁয়। বাস্তব ক্ষেত্রে 

দেখা যায যে সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কন্চাটীব অধিকারের পরিধি 
সমান নয়। 1947 সালে রাজকীষ কাধ্যবাহ আইন (0:০0 19006601085 
4১০1, 1947 ) বিধিবদ্ধ হইবার পরও শাসনবিভাগীয় কর্মচারীগণ কতকগুলি 
বিশেষ স্রযোগ ও সুবিধা পাইতেছেন এবং আইনের কতকগুলি বাধ্যবাধকতা 

হইতে মুক্ত থাকেন। তাছাড়া ব্রিটেনে বিচারব্যবস্থা অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ 
ওয়ায় ধনী নাগরিকরা যত সহজে ভান আইনজীবী নিযোগের দ্বার! 

সুবিচার পাইতে পারেন দরিদ্র নাগরিক আইনগত সাহায্য পরিকল্প ( [.5891 

4১14 9০1776) চালু হওয়া সত্বেও তত সহজে এই সুযোগ পাইতে পারেন 
না। অর্থাৎ পূণ অর্থে আইনের চক্ষে সামা কখনই' কাধ্যকবী হইতে 
পারে না। আবার, সরকারেব বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে নিদ্দিষ্ট সময় 

সীমার (11071696100 ) রীতি প্রচলিত আছে । ওয়েড ও ফিলিপসের 

(120০ & 701011105) মতে 1893 সালের সরকারী কর্তৃত্ব সংরক্ষণ 
আইনটি (70110 01010111195 17016061010 &০) 1939 সনের সীমাবদ্ধতা 

আইনের (€ 10110168110], ১০, 1939 ) 21 নং ধারা দ্বারা সংশোধিত 

হওয়ার ফলে সরকারী কাধ্য সম্পাদনের সময সরকারী বিভাগ ও তাহ'র 

কন্মচারীগণেব ভুলক্টি জনিত অপরাধের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ 
ব। মামল! দায়ের করার ব্যাপারে কঠোর সময়সীমা আরোপিত হইয়াছে ।% 
ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বিচাবকগণও তাহাদের বিচার বিভাগীষ কর্তব্য 

সম্পাদনের সময় তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত মামল। মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি 

৬ম পপর. ম পপ শী াশ্সীীপাশীশিশীশিশি শিক শী শশী সপ শট েশাশাপশশীপ্ শট? শপ পর সর উর 

++ ড9০০ 6 5101111055 00925615650291 14257” (1961), 0. 5৮. 
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পাইয়া থাকেন । বিদেশী রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান এবং কৃটনৈতিক কন্মচারীগণ 
ঝবিটেনে সাধাবণ বিচারালয়ের বিচারপদ্ধতির বাধ্যবাধকতা হইতে রেছাই' 

পাইয়া থাকেন । শ্রমিকসংস্থাগুলিও ব্যক্তিগত অপকারজনিত মামল৷ 

হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে । 

চতুর্থত:, আইনের অনুশাসননীতিব তৃতীয় সূত্রটির যাথাধ্ধ্যও সন্দেহাতীত 
নহে । ডাইসির মতে নাগরিকদের অধিকারগুলি আদালতের সিদ্ধান্তের 

ফলে নিদ্ধাবিত হইয়াছে, শাসনতান্ত্রিক আইনের ছ্বাবা নয়। এই মত সম্পৃণ 

গ্রহণযোগ্য নয় প্রথমতঃ বিটেনে অনেক অধিকার আছে যেগুলি 

বিধিবদ্ধ আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাহা হইতে উদ্ভূত । এমন কি, বাত্তি 
স্থাধীনতা, বাক্ত্বাবীনত৷ ইত্যাদি অধিকাবগুলিব অস্তিত্ব না হউক কাধ্যকারিত। 
নিভব করে অনেক বিধিবদ্ধ আইন বা লিখিত দলিলের উপর-_যেমন 

মহাসনদ (22809 08008, ), অধিকারেব দলিল ( 8101 01 [11115 ), 
হেবিয়াস কর্পাস আইন (726625 00105 4১০6), ইত্যাদি | ব্িিটেনের 

শাসনতন্ত্রে এমন অনেক নীতি আছে বেগুলি আদালত দ্বাবা৷ প্রতিষ্ঠিত বা 

বা! নিদ্ধারিত হয় নাই_যেষন পালামেণ্টের সাব্বতৌমত্ব নীতি, পালামেণ্টেব 
কাধ্যপদ্ধতি, ক্যাবিনেট ব্যবস্থা ইত্যাদি । তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে 

গণতান্ত্রিক কাঠামো ও নীতিসংরক্ষণের পিছনে অন্যান্য অনেক নীতিব 

মত আইনের অনুশাসন নীতিবৰ অবদান'ও কিছু কম নয। ব্রিটেনের জন- 
সাধারণের মতবাদ ও দর্শন বা সনাতন এতিহ্যের প্রভাব অস্বীকার না 

করিয়াও একথা জোর করিয়া বলা যায় । 

বন্তমান রাষ্রের নানাবিধ অভিজ্ঞতা ও কন্মসূচিন তাগিদে ডাইসি 
ব্যাখ্যাত আইনেব অনুখাসন নীতির কাঠামো ও বৈশিষ্ট্ে অনেক 
সংশোধন সূচিত হইলেও ইহার মৌল ভাবধাবা এখনও ব্রিটেনেব শাসনতান্ত্রিক 
প্রণালীকে অনেকাংশে প্রভাবিত কবে। পরিবন্তিত অবস্থার সহিত 
পামগ্রস্য রাখিবার নিমিত্ত এই নীতি বহুল পরিমাণে সংশোধিত হইরাছে 

এবং তা হওয়াও বাঞ্চনীয় | ইহাব পুনর্মল্যাযন'ও তাই কামা । ওষেড 
ও ফিলিপৃষ এর ( ৮26 ও. 19711112১) মতে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে 
এই নীতির সংশোধিত অর্থ হইল, স্বৈরাচারী ক্ষমতাব অনস্তিত্ব, প্রত্যাপিত 
ক্ষমতা প্রস্ত আইনের যথাযথ প্রচাব ও কাধ্যকরা নিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছাধীন 

ক্ষমত] প্রয়োগের পদ্ধতি নিরূপণ, প্রতি নাগরিকের সাধারণ আইনের 
প্রতি আনুগত্য, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারালয় কর্তৃক ব্যক্তিগত 
অধিকার নির্ণয়, সাধারণ আইনের সাহাযে* মৌন্লিক অধিকার সংরক্ষণ 
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ইত্যাদি । আপাতঃ দৃষ্টিতে পালামেণ্টের সাব্বভৌমত্ব নীতি, ও আইনের 
অনুশাসন নীতি অসঙ্গত ও বিবোধী হইলেও, কাধ্যতঃ আইনের অনুশাসন 
নীতির জন্যই প্রখমোক্ত নীতি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয় এবং সরকারের 
স্বৈরাচাবী ক্ষমতা প্রযোগের প্রবণতা অনেকাংশে খবর্ব হর । 

আইনের অনুশাসন বনাম প্রশ।সনবিভাগীয় হ্লাইন (5)6 01 19৭ 59. 
£৯011181150786156 128 ) £ 

বিগত 70 বত্পরের মধ্যে প্রশাসন বিভাগীয় আইন কেবল ইউরোপ 

মহাদেশীয় রার্্রগুলিতে নয, ইংল্যাও্ড ও আমেরিকাতেও এক গুরুত্বপূর্ণ স্বান 
অধিকার করিয়াছে । প্রশাসনবিভাগীয় আইন কেবলমাত্র শাসনবিভাগীয় 

কর্তৃপক্ষের আইনপ্রণযনগত ও বিচারকাধ্য 'নিব্বাহসংক্রান্ত আইনকেই' 

বুঝায় না। এই আইন বলিতে সেই সকল আইনকানুনের জম্টিকে বুঝায় 

যেণ্ডলি শাপনবিভাগীয় সংগঠনকে পরিচালিত করে এবং শাসন বিভাগের 
মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্ক এবং শাসনবিতাগের সহিত সাধারণ নাগরিকের 

সম্পক নিয়ন্ত্রণ করে । ফবাসী লেখক বার্থেলেমির (€ 89107616075 ) 
মতে প্রশাসনবিভাগীয় আইন সেই সকল নীতিব সমষ্টি যাহ] দ্বারা শাসন- 
বিতাগীয় কার্ধযাবলী পরিচালিত হয় | এই আইন সরকারী যন্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতি 
বিশেষণ করে । এই সরকারী যন্ কিভাবে সংগঠিত হইবে তাহা স্থির 
করে*শাসনতান্ত্রিক আইন ( 000501050019) 18৮7), কিন্তু কিভাবে এই 
যন্ত্রট ব্যবহৃত হইবে ব৷ ইহার বিতিন্ন অংশ কিতাবে পরিচালিত হইবে 
তাহা নির্ধারণ করিবে প্রশাসনবিভাগীয় আইন ( 01010150505 12 ) | 
অধ্যাপক ফাইনাঁবের মতে, যে দেশেই প্রশাসনব্যবস্থা এবং আইন আছে 

সেখানেই প্রশাসনবিভাগীয় আইন প্রচলিত আছে । এই আইনের সূত্রপাত 
ফরাসী দেশে হইলেও বত্তমানে সকল রাষ্রেইি ইহার ব্যাপক প্রসার 
ঘটিযাছে। ফরাসী রাষ্ট্রে 10701 01010150801 বলিতে সেই আইনকে 
বুঝায যাহা বিশেঘ শাসনবিভাগীয় আদানুতি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং 
প্রশাসনবিভাগ জড়িত আছে এমন সব বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রযুক্ত হয়। 
ফরাসীদেশে সরকাবী কর্মচাবীগণ নাগরিকদের সাধারণ আদালতের অধিক্ষেত্র 

হতে অব্যাহতি পাইধা থাকেন, এবং জনকল্যাণমূলক আদরের সহিত 
সঙ্গতি রাখিয়া ইহাদের বিচার হয় বিশেঘ নিরন্ত্রণবিধি ও বিশেষ আইন- 

কানুনের মাধ্যমে | 

প্রশাসনবিভাগীয় আইনের প্রধান গুণ এই যে ইহা ব্যয়বহুল নহে 

এবং সাধারণ নাগরিকের সাধ্যের মধো থাকে । উপরস্ত ইহা ভ্রততার সহিত 
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'বিচারকাধ্য সম্পাদন করিতে সহাযতা কবিয়া থাকে | রক্ষণশীল ইংবাজগণও 
আজকাল স্বীকাব করিয়া থাকেন যে ফরাসী বাঠ্রে শাসনবিভাগীয জাইনের 
ক্রমোন্নয়ন ও সম্প্সান নিষমতাপ্ত্রিক শাসনব্যবস্থান একটি বিশেঘ কৃতিত্বপূণ 
অধ্যায। এই ব্যবস্থা সাধাৰণ আইনকানুনের উপব প্রশাসনবিভাগীয় 
কর্তৃপক্ষের সাবর্বভৌম ক্ষমতা প্রঘোগ বুঝায় না ; ববং আইনেব দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে প্রশাসনিক আচরণের একটি নিদ্ধাবিত মান নিরূপণ কবা বুঝায় । 
এই আইনেব প্রধান আলোচ্য বিষয় আইনগতভাবে সরকাবী স্বেচ্ছাচাৰ 

নিয়প্রণ | 

তাহাব [100০0001101 ০ 1179 9110 01 1019 12৮৮ ০1 (16 

5003110811017+ গ্রন্থে জুথ্যাঁপক ডাইসি এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে ব্রিটেনের 

আইনে 4101011 ১0111150501 এব কোন স্থান নাই | পববত্তী কালে অবশ্য 

এই' মত তিনি পরিবর্তন কবিযাছিলেন | 1915 সালে মৃত্যুব প্রাক্কালে 
তিনি একটি প্রবন্ধে স্বীকার করিযাছিলেন যে ইংল্যাণ্ডেও প্রশাসনবিভাগীয় 
আইনের প্রভাব ক্রমবর্ধমান | প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান অবস্থার পবিপ্রেক্ষিতে 

এই আইনের প্রচলন অপরিহাষ "3 অবশ্যন্তাবী । ইংল্যাণ্ডেও তাহাব 

ব্যতিক্রম হব নাই। অব্যাপক বব্যন (ছ২০5০০। ) বলিয়াছেন যে 
ইংল্যাণ্ডে প্রশাসনবিভাগীয় আইন প্রচলিত।* তীহার মতে প্রশাসনবিভাগীয় 
আইনেব উত্স হিসাবে পালামেন্ট প্রণীত আইল ও আদালতের সিদ্ধান্তগুলির 

ন্যায সমান প্রামাণিক হিসাবে গণ্য করা উচিত বিধিবদ্ধ দলিল, প্রশাসনিক 

আদেশ ও প্রশাসনিক ট্াইবৃন্যালের শিদ্ধান্তগুলিকে | তাছাড়া ইংল্যাণ্ডে 

অনেকগুলি প্রশাসনিক আদালতও আছে। “সখগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত 

হইয়াছে, অথচ রীতিমাফিক গড়িযা উঠে নাই । ইউরোপ মহাদেশীয় 
রাষ্ট্রগুলির ন্যায় এগুলি বিচাববিভাগীর ভিত্তিতে সংগঠিত হয় নাই । 
সরকারী বিভাগ অথব। মন্ত্রীদ্ধার। গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত ট্রাইবুন্যালের হস্তে 
বিচার সম্পকিত দায়িত্ব অপূণ করাব বীতিটি পুবের্বে সাধারণতঃ সামাদ্িক 
আইনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহা 
বিস্তার লাভ করিয়াছে । খাপছাড়া ও বিচ্ছিন্ভাবে সংগঠিত হইলেও 

এগুলি আজকাল স্থাযী ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে । 13910 ০07 "11806, 

17160110115 (০01080)159101091, "11910513011 1110001741) 17191060105 

80210, 17900511181 121100111195 (0110100155101)91, 19010118] 11751121709 

€000000115510191 প্রভৃতি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল বা ফস্থা এই ভিভ্তিতেই 
পপ সপ িাপ িসাপাাাসস্প্ললাসপসস শী শী শি তিশা শ্পিশী শিস শশী 

গড, 4. 2২0105010, 1440001715661502 149৮৮ (01510219007 19147481059 
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সংগঠিত হইয়াছে ও কাধ্যপরিচালনা করিয়া থাকে | তবে এইভাবে প্রশাসনিক: 

আইন ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেও 
ইহার মূলনীতি কখনও পরিপর্ণভাবে স্বীকৃত বা গৃহীত হয় নাই । ইহার 
কারণ ইংরাজদের রাজনৈতিক মানসিকতা | 

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, আইনের অনুশাসনের সাথে প্রশাসনিক 
আইনের বিশেষ বিবোধ নাই ; বিশেষ করিয়। বর্তমান প্রবণতা অনুযাষী 

সকল রাঞ্রেই যখন অল্পবিস্তর এই দুই ব্যবস্থা পাশাপাশি চালু থাকে । 

ইংল্যাণ্ডে যেমন অবস্থাব পরিবত্তনের সাথে সাথে প্রশাসনিক আইন 
ও প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থা অপরিহাষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ফরাসী 
রাষ্টী ও ইউবোপ মহাদেশীয় রাষ্টরগুলিতেও তেমনই সংশোধিত রূপে 
আইনেব অনুশাসন নীতিব অনুপ্রবেশ ঘটিযাছে । তবে একথা মনে রাখা 

প্রযোজন যে ইহাদের মধ্যে একাটি কৃত্রিম বিবোধের বীজ অধ্যাপক 
ডাইসি বপন কবিয়াছিলেন। তাহাব পৃব্বোল্িখিত গ্রন্থে তিনি প্রশাসনিক 

আইনকে একট বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়। একটি বিকৃত রূপ 

দিয়াছেন | প্রশাসনিক আইনকে তিনি ফরাসী রার্টের 0:01 ৪0100215- 
1790 ব্যবস্থার একটি অংশ বলিয়া মনে কবিয়াছিলেন এবং ইহার তিনটি 
বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন ; যেমন, সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে 

প্রযোভন্ধ নয় এমন কতকগুলি আইনকানুনের সমষ্টি দ্বাবাই রাষ্ট্রের অধিকার 
নির্ণীতি হয়। দ্বিতীযতঃ, রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রেব পদপ্ব কন্মচারীগণ তাহাদের 
সরকারী কার্যের সময় জড়িত আছে এমন কোন মামলা বিচারেব 

এক্ভিয়াব সাধারণ আদালতের নাই । এই সকল মামল৷ প্রশাসনবিভাগীয় 
আদালতের সাহাযফ্যে বিচার করা হয় এবং এই সকল আদালতে 

বিচারকর্গণের পবিবর্তে পদস্থ কন্মচারীগণই বিচারের দায়ি গ্রহণ করেন । 
তৃতীয়ত: এইরূপে ফরাসী আইনব্যবস্থায় পদস্থ কশ্মচারীগণ অন্যায় 
করিলেও বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত হইয়। থাকেন । অধ্যাপক ডাইসির মতে 
এই তিনটি বৈশিষ্ট্যেব সম্পূণ বিরোধী রূপ পাওয়া যায় আইনের অনুশাসনেব 
ক্ষেত্রে । এইভাবে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে প্রশাসনিক 
আইনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার সকল সময়ই প্রশাসনিক ইচ্ছা ও মভ্ভির 

উপর নির্ভর করে, অথচ আইনের অনুশাসনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ইচ্ছা 
সকল সময়েই ব্যক্তির অধিকারের অধীনে থাকে । অতএব ফরাসীদেশে 
যেমন আইনের অনুশাসন অনুপস্থিত, ইংল্যাণ্ডেও তেমনই প্রশাসনিক আইন 
নাই । ডাইসির এই সিদ্ধান্ত বা যুক্তি তাঁহার সমকালীন লেখক গোষ্ঠির 
দ্বারা গৃহীত ও স্বীকৃত হইলেও পরবত্তীকালে ইহার অসারতা বা তিত্তি- 
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হীনতা প্রমাণিত হইয়াছে। ভাইসির প্রস্তাবগুলি ( 01701565 ) যে 

যুক্তি গ্রাহ্য নয়, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফরাসী ও অন্যান্য 
ইউবোপীয় রাষ্ট্রে যে প্রশাসনিক আইন প্রচলিত, ঠিক সেই রূপ ও আদর্শে 

না হইলেও ইংল্যাণ্ডে প্রশাসনিক আইন ধছদিন হইতেই তাছার স্বান 

করিয়া লইয়াছে। তাছাড়া ফরাসীদেশে প্রশাসনিক আইনেব প্রকৃতি ও ফলাফল 

সম্পকে যথাযথ মূল্যায়নে তিনি ও তাহার সমথক প্রেসিডেন্ট লাউয়েল 
( 7.০11 ) ভুল করিয়াছেন সে বিঘয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

বিচারব্যবস্থার সংগঠন বিষ্ঞাজ : 
পৃৰের্বেই বলা হইযাছে, যুক্তবাজো কোনও একীভূত আদালত ব্যবস্থা 

নাই । ইংল্যাও ও *য়েলসের জন্য একটি ব্যবস্থা, স্কটল্যাণ্ডের জন্য 
অন্য একটি এবং উত্তর আযাল্যাণ্ডে জন্য স্বতন্থ ব্যবস্থা প্রচলিত। 

অবশ্য বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও ওযেলসে প্রচলিত 

ব্যবস্থাটিই সব্বাপেক্ষা তাৎপর্ষপূণ । নিয়ে সাধারণ ভাবে আমরা এই 
ব্যবস্থাটিই বর্ণনা করিব, যেখানে কোন ব্যতিক্রম আছে তাহা বিশেষ 

তাবে উল্লেখ করা হইবে । 1873 সনের পৃের্ব, যখন বিচার বিভাগীয কোন 
একব্রীকরণ ছিল না, তিনটি প্রধান সাধারণ আইনেব আদালত বিচাব- 

বিভাগের স্তন্তস্বরূপ কাজ কবিত--0০0ঘার্চ 06. 71053 (086510+5 ) 
13811011, 0001 0? 001000801 191925, এবং 12501180091 | ইহাদের পরে 

ছিল 00৮ 06 08006, 0০ 0? 4১01017811, বিবাহবিচ্ছেদের 

জন্য একটি বিশেষ আদালত (101০:০9 (0০) এবং দেউলিয়াদের 

সাহায্য আদালত (0০০9ঘ 07 10106 [২6167 0? [1)9012100% 1961015, 

13801101005 0০] ) 1 আপীল কবা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল এবং 

ফৌজদাবী মামলার ক্ষেত্রে আপীল একেবাবেই চল্গিত ন!, যদিও ভুল 
বিচারের ক্ষেত্রে লঙসভাতে মামলা উপস্থাপনা কবাব অন্যতর পদ্ধতি ছিল । 

এককথায় বলা যায়, 1873-76 নেব মধ্যে প্রণীত বিচারবিভাগ পুনগঠন 

সংক্রান্ত আইনগুলি ছ্াবা সমগ্র বিচাব ব্যবস্থার পুনর্গঠনের পৃবেরব এই 
ব্যবস্থা প্রা অন্পূণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। বহুসংখ্যক আদালত ছিল 
যাহাঁদের ভিন্ন ভিন্ন অধিক্ষেত্র ছিল এবং অনেক সময় এগুলি সুস্পর্ভাবে 

পৃথক করিয়া চিহ্নিত ছিল না । তাহাদের বিচার পদ্ধতিও ছিল বহু প্রাচীন 

ও যুগোপযোগী নহে'। উল্লিখিত আইনগুলি এই অবস্থার অবসান ঘটাইয। 
একটি সুস্মঞ্জস, সুসংবদ্ধ, কেন্দ্রীভূত, যুগোপযোগী বিচারব্যবস্থা গড়িয়া 
তোলে যাহা এখনও চালু রহিয়াছে । 
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সংস্কার প্রযাসের ফলশগ্তি হিসাবে উত্ত উদ্দেশ্যে নিযুক্ত একটি 
রাজকীয় কমিশনের € [০৮৪] 00270155107. ) রিপোর্ট অনুযায়ী 1873-76 
এই কয় বংসরের মধ্যে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত কয়েকটি আইন 
( 801০81076 4১০9 ) বিধিবদ্ধ হয়! এই আইনগুলি ছারা বিটেনের 

বিচারব্যবস্থার সম্পৃণ পুনর্গঠন করা হইয়াছে এবং আদ'লতগুলির কাধ্য 
পরিচালন প্রণালীর'ও পুনবিন্যাস করা হইয়াছে | ইহার ফলে একটি 981)1506 
0০ 01 001০90016 এব কষ্টি হইয়াছে, যাহার নামের কোন বিশেষ 

তাত্পর্য খুঁজিবা পাওয়া যায় না| কেননা এই নামে কোন পৃথক আদালত 
নাই। ইহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত | এই অংশগুলির সমট্টির নাম “সুপ্রীম 
কোট অব্ জটিকেচার”, যাহার একটি অংশে আছে 17181) 0০০4৮ ০9? 

736০০ বা উচ্চ বিচারালয় ও অপর একটি অংশ হইল আপীল আদালত । 
হাইকোটের তিনটি অংশ যথাক্রমে [0110815 (০00. 03667%5 ) 9001 

[01%15107. (রাজা বা বাণীর বিচ[ববিভাগ), 017917067 [9115101) ( চানসারি 

বিভাগ ), ও [09805 [91501০5 810 ৫0178]0 131515101 (ইচ্ছাপত্র, 

বিরাহবিচ্ছেদ ও নৌ বাহি'নীসংক্রান্ত বিভাগ । আপীল আদালতের দৃইটি 
অংশ যথাক্রমে 0০ 01 4১00629] ও ০০৮6 06 01001001179] 451006219 

বা ফৌজদাবী মামলাসংক্রান্ত আপীল আদালত | 
ইংল্যাণ্ডেব বিচারবাবস্থায প্রধান দুইটি ভাগ হইল._ দেওযানী ও 

ফৌজদাবী অ'দালত ব্যবস্থা । যে মামলায় একজন নাগবিক অন্য একজন 
বেসরকারী নাগবিকের বিরুদ্ধে আদালতে চুক্তিভঙ্গ, জুয়াচুবী, মানহানি 
ইত্যাদি জনিত অন্যায় বা ক্ষতিব অভিযোগ আনয়ন করে এবং তাহার জন্য 

ক্ষতিপূবণ দাবি কবে তাহা হইল দেওয়ানী । ইহা দুইজন বেসরকারী 
নাগবিকেব মধ্যে বিরোধ | এ মামলা আদালতের ভুমিক৷ হইল বিরোধের 
নিরপেক্ষ বিচাব কবিযা বাদীব পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেওযা । ফৌজদারী 

মামলাব বিষয়বস্তু হইলু চুবি, ডাকাতি, জালিয়াতি, খুন প্রভৃতি অপবাধ 
যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে কোন বেসরকাবী নাগবিক বা নাগরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত 
হইলেও যাছা রাষ্রেব বিরুদ্ধে অপরাধ বলিষা গণ্য হয এবং এসব ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের প্রতিভূহিসাবে রাজশক্তিই ( 07০0৬17 ) বাদীপক্ষ হইযা মামলা 

দাঁষেব ও পবিচালনা করিযা থাকে এবং অপরাধ প্রমাণ হইলে আসামীকে 

অপবাধেব গুকত্ব অনুযায়ী শান্তি দেওয়া হয়! দেওয়ানী মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত 
বাদীর ক্ষতি বা অন্যায়ের প্রতিকার ব। ক্ষতিপূরণ করা হয়। ইংল্যাণ্ডে 
এই দুই জাতীয় মামলার বিচারের জন্য দুই ভিন্ন শ্রেণীর আদালতের ব্যবস্থা 
আছে যাহা নিয়ে বণনা করা হইলু | 
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স্থানীয় বা আঞ্চলিক আদালতের ক্ষেত্রে এই দুই বিভাগের মধ্যে 
পার্থক্যটি জম্পষ্টরূপে রক্ষিত হইয়াছে! একেবারে উপরের দিকে কিন্তু 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী অধিকক্ষেত্রেক মধ্যে এই পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয় না। যেমন হাইকোটেব রাজার আদালত 'বিভাগ ও লর্ডসতা উতভব 
ক্ষেত্রেই উচ্চতম আপীল আদালত | 

ফৌজদারী আদালতের বিস্ঠাস : 
ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সব্বনিম স্তর হইল শাস্তিরক্ষাকাবী 

বিচারকদের ( 590065 ০ 106 7৩৪০৩ ) ও বেতনভুক্ ম্যাজিষ্টেটদের 
(90106001919 70881509155) আদালত । ইহার খুব ছোটখাট অপরাধের 

বিচার করিয়া থাকেন যে অপরাধের শাস্তি 20 শিলিং পর্যস্ত জরিমানা 
অথবা 14 দিন পর্যস্ত কয়েদ। যেসব অপরাধের শাস্তি অপেক্ষাকৃত অধিক 
কিন্ত বেশী গুরুতর নয় সেগুলি দুই বা ততোধিক জাট্টিস বা স্যাজিষ্ট্রেট 
মিলিততাবে বিচার করেন। তাহাকে বলা হয় পেটি সেসন্স আদালত 
(০০৮৮ ০? 76105 56991073 )। এগুলিকে বলা হয় সংক্ষিগ্ড 
অধিক্ষেত্রের আদালত (0০98715 ০1 9%]077919 ৮1150101107) | কারণ 

ইহাদের বিচার পদ্ধতি খুব খু ও জটিলতামুভ্ত। কোন জুরির দরকার 
হয় না। জাগিম অবৃদ্য পিস (শান্তিবক্ষাকারী বিচাবক ) পল্লী অঞ্চলের 
বিচারক | ম্যাজিষ্রেটদের (90061101875 [77851500895 ) কন্মক্ষেত্র শহর 

এলাকায় বা বড় বড় শহরের বোরোতে ( ৮০:958]) )। প্রথযোক্ত শ্রেণী 
অবৈতনিক, কিন্ত যথেষ্ট সম্মান পান । নানা পেশাব সম্ত্রান্ত ভদ্রলোকশ্রেণী 
হইতে তাহারা মনোনীত হন। তাঁহাদের আইনের শিক্ষা আবশ্যিক 
নয়। ই'হাদেব কন্মক্ষেত্রের এলাকা হইল “এঁতিহাসিকঃ কাউন্টিগুলির 
মধ্যে, যাহা স্থানীয প্রশাসনের এলাকাও বটে। পুবের্ব কাউন্টির লর্ড 
লেফৃটেনাণ্টের এবং বর্তমানে স্থানীর কমিটিব অুপাবিশে উঁহাবা লর্ড- 
চ্যান্সেলব কর্তৃক নিযুক্ত হন। গ্রাইপেন্ডিযারি ম্যাজিষ্রেটরা কিন্ত 
বেতনভূক কর্মচাবী | ইহারা ব্যারিষ্টারদের মধ্য হইতে হোম সেক্রেটারি 
( 980161815০1 91819 001 1101) 4১115 ) দ্বারা নিযুক্ত হন। এই 

দুই শ্রেণীর বিচারকদের রায় হইতে ইহাঁদের উদ্ধতন আদালত “কোর্ট 
অব কোয়াটার সেসন্পঃ (0০ ০01 0887667 995510109) নামে কাউন্টি 

বিচারালয়ে আপীল করা যায়! এই আদালত কাউট্টির যে কযজন 
বিচারক শপথ নিয়াছেন এবং ইচ্ছক তাহাদের লইয়া গঠিত হয়। 
এখানে মামলাটি নতুন করিয়া শুনানি হয় প্রতি তিন মাঁস অন্তর | 
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অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধগুলি যাহা নিয় আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে 
সেগুলির এখানে প্রাথমিক বিচার ও আপীলের শুনানি হইয়া থাকে । 
তবে অতি গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ যেমন খুন, ডাকাতি ইত্যাদি 
সংক্রান্ত মামলাগুলি কিন্তু এই আদালতে হইতে পারে না | সেগুলি সরাসরি 

“এসাইজ? ( 4951295 ) আদালতে শুরু হয়। এগুলি হইল সাময়িক 

ভ্রাম্যমান আদালত যাহার নেতৃত্ব করেন লণ্ডন হইতে প্রেরিত এক একজন 
বা দুইজন হাইকোটের বিচারপতি ফাছারা কাউ'্টির বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া বিচার করিয়৷ বেড়ান । তাহার! স্থানীয় জুরিদের সাহায্যে বিচারকাধ্য 
পরিচালনা কবেন | জুবিরা নিরপরাধ সাব্যস্ত করিলে আসানীকে নিষ্কৃতি 

দেন এবং অপবাধী সাব্যস্ত করিলে দণ্ড বিধান করেন অপরাধের গুরুত্ব 
অনুযায়ী | লগ্ডনের মেট্রোপলিট্যান এলাকার জন্য একটি স্বতন্ব কেন্দ্রীয় 
ফৌজদারী আদালত আছে যাহাকে ওল্ড বেলি (010 81155 ) বলা হয় । 

উহা বছরে 12 বার বসে। 

উপবোক্ত আদালতগুলি হইতে প্রাধাণত: আইন্ঘটিত প্রশে এবং 

কখন কখনও ঘটনাজডিত প্রশেও ফৌজদারী আপীল আদালতে 
(001 07 01107102] 4১006813 ) আপীল করা যায়| এই আদালত 

লর্ড চীফ্ জাষ্টিস (7,070 010766 7030106) ও আরও অন্ততঃ তিনজন 

রাজা বা রাণীর বিচারবিতাগ হইতে বিচারপতিদের লইয়া গঠিত হয় | এই 
আদাত জুরি ছাড়াই লণ্ডনে বসে লঙ চীফজাষ্টিসের সভাপতিত্বে । 
এটনিজেনারেলের সম্মতি সাপেক্ষে এবং আদালত যদি মনে করে এমন 

এমন কোন আইনঘটিত নূতন প্রশ্ব জড়িত যাহা৷ জনস্বাথ্থে উচ্চ আদালতে 
বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন তবেই মামলার বিবাদী এই আদালত হইতে 

সব্র্বোচ্চ আপীল আদালত লর্ডসভায় আপীল করিতে পারে । খুব বিরল 
ক্ষেত্রেই এই আপীল হইয়৷ থাকে | লঙ্সভায় আপীলের শুনানী কিন্ত 
সমগ্র সভীয় হয় না । লু চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে নয়জন ( 1947 এব 
পর্ে ছিল 7 জন) লস অব এ্যাপীল ( 1,0109 ০ 4১00891 10 

01017919 ) যাঁহাদের এই উদ্দেশ্যে জীবিতকালব্যাপী পিয়া করা হয় 

এইসব আপীলের শুনানি কবেন। ইহাদের রায় চুড়ান্ত যাহা হইতে আর 
কোনও আপীল হয় না। আপীল লড়রা বেতনভোগী হন। ফৌজদারী 
মামলার গতিপথ নিমবূপ £ 

জে, পি. ব] ট্রাইপেও্য়ারি ম্যাজিস্টেট ও পেটিসেসন্স আদালত-৯»কোটি 

অব কোয়াটার সেসন্স-৯এসাইজ কোট-_ ফৌজদারী আপীল আদালত-৯ 
বডসভা | 
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(দেওয়ানী আদালতের বিন্যাস : 

অপেক্ষাকৃত কম অর্থ জভিভ (400 পাউণ্ডের গধিক মধ ) দেওয়ানী 
মামলাগুলি প্রথমে কাউনি শাদালতে (008: 0০০০৫) কজু হয়। 
এই কাউন্টি কিন্ত “তিছাগিক' কাউন্টি" অথাৎ স্থাশীষ শাসনসংক্রান্ত 
কাউন্টি সীমানান সামিল নব | বিচাবকাধ্যেব জ্রন্য ইংলাও ও ওয়েলস্ 
এক একটি আদালত বিশি্ পাঁচ শতেব মত কাউন্টিতে বিভক্ত । 
কতকগুলি কাউন্টি লইরা পণ্জাশেব জ্বিক সাঁকিট গঠিত হয় । 

প্রতিটি সাকিটে একজন করিয়া বিচারক থাকে । বর্তমানে এই 

সাক আদালতগুলিতে প্রায় 60 জন বিচাবক কাউন্টিব বিভিন্ন অংশে 

বিভিন্ন সময়ে ঘুরিষা ঘুরিয়া বিচাবকাধ্য সম্পাদন করেন। বিচারকগণ 
অন্ততঃ ? বতসবের কনম্মরত ব্যারিষ্টারদেব মধ্য হইতে লডচ্যান্সেলব কর্তৃক 
নিযুক্ত হন । এই আদালত হইতে আপীল হয় লগ্ডনস্থ উচ্চ আদালতে 
(7151) 0০9) 1 দূই বা ততোধিক বিচারকের নিকট আপীলের 
শুনানি হয় । যদি মামরাটি অধিকতন অর্থসংক্রান্ত হয় কাউন্টি কোরে না৷ 

উঠিয়া সবাসরি হাইকোটে ই রুজ হয় | সেখান হইতে আবাব হাইকোটের 
আর একটি উচ্চশাখা উচ্চ আপীল আদালতে (0০৮৮ ০? 4১170815 ) 
আপীল কবা যায়| হাইকোটের তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে, চ্যান্সারী 

বিভাগ, বাজা বা বাণীর বিচার বিভাগ, এবং ইচ্ছাপত্র, বিবাহ বিচ্ছেদ ও 
নৌবাচিনী সংক্রান্ত বিচাব বিভাগ | প্রতিটি বিভাগের বিচারকাধ্য উহার 

বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এবং বিঘববস্ত অনুযাষী মামলাগুলি সংশিষ্ট বিভাগে 
উত্থাপিত হয | সাধারণ ভাবে লন্বিতে গেলে চ্যান্সারি বিভাগ ন্যায় 
বিচাব (17208115 ) সংক্রান্ত যাবতীয মামলাব পরিচালনা করে এবং 

এট্েট (7251810 ) প্রশাসন, কোম্পানী "ও দেউলিযা সংক্রান্ত মামলার বিচাব 

কবে । সাধাবণ দেওয়ানী মামলা আসে রাজা বা বাশীর বিচারবিভাগের 
নিকট | অপর বিভাগাটতে আনাত ম।মলান বিঘববস্ত উহাব আখ্যা হইতেই 

স্ষ্পষ্ট | এই ভিনাট নিভাগ হইতেই আপীল কৰা বায় আপীল 
আদাঁরত্েব নিকট 1 এই নাপীল আদালত (0০987 0 £512091 ) 

41৬05100130 [২01157 ও ভাইকোটেব তিন বিভাগে সভাপতি 

সমেত আটিদ্রন লর্ড বিচাব্দেব (1,010 3881095 ) নুইয়া গঠিত হুয | 
ইহারা দুই বা তিন বিভাগে বিভন্ত হইয়া বিচান করেন বিশেষ 
গুরুত্বপূণ মামলার ক্ষেত্রে সমমে ষশয়ে কলে একব্রও বিচাব কবেন | 

আপীল আদালতের উর্দে লর্ডণভা (1109056 ০1 1-0:0$ ) যুক্তনাজ্য ও 

16 
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উত্তর আয়ার্লাণ্ডের উচ্চতম আপীল আদালত হিসাবে কাধ্য করে । সমগ্র 
লঙউসতা অবশ্য আদালত হিসাবে কাজ করে না, যদিও আইনত: জমস্ত 
সদস্যই অংশগ্রহণ করিবার অধিকারী । কার্যত: ইহা লূর্ড চ্যান্সেলর 
( সভাপতি 1, 6 জন আইনভ্জ লর্ড বা 1৪৬ [01:09 (10109 01 49521 
10 07010875) এবং অন্য যে সব আইনজ্ঞ ও বিচারকাধ্যে অভিজ্ঞ লর্ড থাকেন 
এমন ল্ডদের লইয়া গঠিত হয়| তবে সাধারণত: লর্ড চ্যান্সেলরের সভা- 
পতিত্বে লে লর্ডরাই বিচার করিয়া থাকেন 1* পরিশেঘে আর একটি 

বিশেঘ সব্বোচ্চ আপীল আদালতের উল্লেখ করা প্রয়োডন | ইহা 
হইল্ প্রিভি-কাউন্সিলেব বিচারসংক্রাস্ত কমিটি ( /4৫10181 0017711166 
০1 019 ৮1 009101 )| ইহার অধিক্ষেত্র পৃবের্ব খুবই ব্যাপক ছিল, 
কিন্তু উহ! ক্রমানৃযে ক্ষীয়মান। পূর্বে ইহা ভ্ইরত, আয়াল্যাও, বিটিশ 

উপনিবেশ ও ডোষিনিয়ন সমূহের সবের্বা্চ আদালত হইতে আনীত 
আপীল মামলা, এবং ইংল্যাণ্ডের ধন্মীয় আদালতের মামলার সব্রোচ্চ 

আপীল আদালত ছিল | বর্তমানে স্বাধীনোত্তর ভারত ও অধিকাংশ 

ডোমিনিযনই ইহার এক্তিয়ার বর্জন করিযাছে । বর্তমানে অবশিষ্ট ব্রিটিশ 

উপনিবেশ ও একটিমাত্র ডোমিনিয়ন নিউজিল্যাণ্ড ও উত্তৰ আয়াল্যাণ্ড ও 

ইংল্যাণ্ডের ধন্মীয় আদালতগুলি সব্বোচ্চি আদালত হিসাবে ইহার এক্িযার 

স্বীকার করে । এছাড়া চ্যানেল দ্বীপগুলি, আইন অব্ ম্যান দ্বীপ ও 

যুদ্ধের *সময় প্রাইজ আদালতগুলি (7029 0০945 ) হইতে মামলার 

শুনানিও এখানে 'হযর় | ইহা কিন্তু প্রচলিত অথে আদালত নয়, ইহা! 

* দেওখানী (১) মামল।প গতিপথ শিপ 25 

হক্ষিপ্ত এক্তযারের -৯সাঁফিট কোট-৯ তিন বিভাগ যুক্ত ৯ আগীল আদালত »৯ লর্ডসভ৷ 

আদালত (০: (02051 উচ্চ আদালত ( 0০7 01 (7709 

01 711101011৮ 0০011) (7911:1) ০৮৮: 4১1010515) ০01 10109) 

10114106101 ) ০ 70010০ ) লু রী 

( কাউন্টি আদালত ) প্রিভি কাউন্সিলের বিচাঁর সংক্রান্ত 
০0106 0০1 কমিটি 

(.71010191 0:010110716659 

০0 00115 0002011) 

[কেবলমাত্র ব্রিটিশ উপনিবেশ 
ডোমিনিরন প্রভৃতির সর্ব্বোচ্চ 
আদালত হইতে বিশেষ ক্ষেত্রে 

চুড়ান্ত আগীল আঙালত ] 
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বাজার প্রিভি কাউন্সিলের একটি কমিটি মাত্র যাহা লউচ্যান্সেলর, প্রাক্তন 

লড চ্যান্সেলবগণ, আপীল লর্ডগণ, লর্ড প্রেসিডেন্ট অব্ দ্য কাউন্সিল, ও 

প্রিভি কাউন্সিলের অন্য কয়েকজন সদস্য ও ভোমিনিয়নগুলির কিছু বিচারক 
সব্বসমেত 20 জনের মত সদস্য লইযা গঠিত। কাধ্যতঃ লর্ড চ্যান্সেলর 
এবং আপীল লর্ডগণ, যে ডোমিনিয়ন বা উপনিবেশের মামলার শুনানি 
হয় সেখানকাব বিচারকদের সাহায্যে কায্য সম্পাদন কবিরা থাকেন। 
মামলাব ওনানির পর কমিটি আনুষ্ঠানিক ভাবে রায় দেয় না, তাহাদের 
সিদ্ধান্ত রাজার নিকট সুপারিশ ভাবে পেশ করে এবং তাহা কাউন্সিলের 

আদেশনামা ( 070675-0-0091001] ) আকারে কাধ্যকবী করা হয়। 

হতু সুপারিশগুলি ন্চিবিচাবে গৃহীত হইয়া থাকে এগুলিকে আসলে 
আদালতে বাবই বলা যায়। প্রিভি কাউন্সিলেব বিচাব সংক্রান্ত কমিটির 

ধিক্ষেত্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী দূই বিভাগেই পরিব্যাপ্ত। তবে 
ফৌজদাবী মামলাব ক্ষেত্রে ইহার এক্তিয়াব খুবই সংকচিত। মৌল অধিকার 
ও স্বাবীনতা ( 17700710977617021 08105 2100 17660.0105 ) জড়িত ব্যাপাব 

ছাড়া অন্য বিঘয়ে আপীল কবিতে হইলে আদালতেব বিশেষ অনুমতির 
প্রয়োজন হস এবং এই বিশেষ অন্মতি খুব বিরল ক্ষেত্রেই দেওয়া হয, 

কেননা জভিনিব্যাল কমিট সংধারণ কফৌজদাবী আপীল আদালত হদাবে কাব্য 

করিতে নারাজ । 

(9. 4৮১ 1305 5001018,  10010501001101721 2700 /807011713119015 

1,977, (1971 ) 0,150) | তাছাডা। পবের্বই বলা হইয়াছে যে যব দেশ 

হইতে কমিটির কাছে পূব্বে আপীল আসিত তাহাদেব অনেকেই একে 

একে ইহার নিকট আপীল প্রথা বড্ভন করিতেছে । 

উৎসংহ্টবে একটি বিষযেব প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকধণ করা প্ররোজন। 

তাহ! হইল যে দেবানী এলাকাব ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের বিচারব্যবস্থাযর় যেমন 

অযৌক্তিকতা, দীর্ধঘস ত্রতা, ব্যয়বাহুল্য প্রভৃতি ক্রটি লক্ষ করা যার ফৌজদারী 
বিচাব পবিচালনার ক্ষেত্রে কিন্ত তেমনই বিপরীত গুণগুনি সহজেই চোখে 
পড়ে, অর্থাৎ এই' বিচার একাবাবে ভ্রত পরিচালিত হয়, ইহা নিশ্চিত, ইহ 

ব্যয়বহুল নয় এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । 
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১905565666 10698011709 £ 

(1) 13001, 4, নে. : “01153100151 ৯9502120017 (30170 

[09106 210 [2000. (1970), ০1৪, 

13 & 15. 
(2) চা, নু: প006019 800 [92011096 01 1৬10917) 

309%61701701767:, (1961) 015, 9 & 36. 

(3) 49৫9, 6.0.৪. & 400050100610001 1947, 700 77010. 

50710115, 0.0. (1965) 0. 3 
(4) 101665, &.৬. : “00090010008 60 0119 ],2% ০01 1179 

০092561001101:57 (1961) 015. [৬ 52 

৫০ 201৬. 

(5) 300121859৬১] এ “৬ 2100 006 01056160001, 370 

[200. 01), 
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রাজা জীব রাদীন টান্সারি নি্াগ অুংবিবাহবিচ্চেদ ৪ |] 

ভাগ (0০7০৮ 2//519) রি সংক্ষান্ত বিভাগ |. 
€॥ রি /799 ০/ 0/2275 (/9/০/৮, 2//০/৮০০ ৮ 117 
2707 4///5/09 /40/77/70// 2)///107) 
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সাক্টিতআদালি ৫০/7০৮//09৮/7) গসাইজ আদাঁলিঙ (4551225) 

| 
জেলা আঁদালভসয্নহ (0০9৮7//09৮”) কৌমাটার সেসন্দ আদালত 

(গরক্ষ্ ক্তিয়ারেন আদাদত) € 0/০//27 পাজ) 

সঃক্গিপ্ণ সভ্ভিমীরের আদীঙ পমূহ 
০১/৮/ ০/%77/779//////৩ 2/০/0/ 

জেপি গণ, স্টাইপেগডমাঁনি ম্যাজিদ্ট্রেটগণ 
পেঁটি সেন্স আদালম 



দশম অধ্যায় 

তিটেনের দলীয় ব্যবসা 
£ 1ঞার্চচ ১5০৫০]]) 17) [$116217)) 

রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি ও ত্বরূপ : 
আধুনিক বাষ্রবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে যে বর্তমান বাষ্টেঁ 

রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি সব্্বত্র একরূপ নয়। কোনও বাজনৈতিক দল 
অথনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠিত সংস্থারূপে পরিচিত, আবার কোনও দল 

নিদিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত, দৃঢ় সংবদ্ধঃ শঙ্খলাবদ্ধ একটি কাধ্য- 
কবী প্রতিষ্ঠান । কোন কোন ক্ষেত্রে আবার রাজনৈতিক আদর্শের সহিত 

অর্থনৈতিক স্বার্থের সমনুয়ের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দলের পরিচিতি 

ঘটে । তবে অনৈতিক স্বার্থানুসারে সংগঠিত হউক অথবা রাজনৈতিক 
আদশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হউক, সকল রাজনৈতিক দলই মূলতঃ বছ-উদ্দেশ্য 
বিশিষ্ট একটি রাজনৈতিক সংস্থা যাহার ভিত্তি হইতেছে একটি সাব্বজনীন 

সামাজিক মতবাদ, যে মতবাদ নিদ্দিষ্ট নীতি ও কন্ম্সূচির মাধ্যমে প্রচারিত 
ও প্রতিফলিত হয়। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে রাজনৈতিক দল্প্রথা 

গণতাপ্রিফ শাসনব্যবস্থার অপরিহাষধ অঙ্গ । দুটি বিশেষ উদ্দেশ্যের দিক 
হইতে ইহা অপরিহাষধ | প্রথমতঃ, নাগরিকের সুষ্ঠভাবে শাসকগোষি 
নিব্বাচন কবার ইহাই প্রক্ উপায়। দ্বিতীয়তঃ, দলগুলিই নাগরিকদের 
রাজনৈতিক শিক্ষা দেয় এবং জনস্বাথসম্পকিত নানা বিঘবষে বিভিন্ন নীতিব 
ভাল মন্দ দিকগুলি বুঝাইয়া দেয় | এখন রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে সে 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন | প্রখ্যাত না্রবিজ্ঞানী ম্যাক আইতরেব 
(০ 1০) ভাঘায় “রাজংনতিক দল হইল এমন একটি সংঘ যাহা 
কয়েকটি স্রনিদ্দি্ট নীতির সমথনে সংগঠিত হয় এবং যাহা সরকারকে 

শাসনতন্রসন্মত উপায়ে এসব নীতির ধারক ও বাহক কবিয়া তুলিতে চেষ্টা 
করে 1৮ (42. 99509018110) 0182101580 11) 900০1 0 50176 

[21175110155 01 1001109 ৮1101) 175 0010911100107081  1098115 16 6100628- 

0019 10 177816 (105 ৫90917101109110 06 0৮101761765 1৮1০0 [৬০], 

«শ)০ 71000] 96866, 0. 396 ) 1 অন্য দুইজন গ্রন্ককার তাহাদেব 

গ্রন্থে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন,_-“এগুলি হইলু ভোট!র- 

দের এরূপ সমষ্টি বা সমাবেশ যাহারা জনস্বাথসম্পকিত বিভিন্ন বিঘরে 
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মোটামুটি এক ধরণের মত পোষণ করে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা 
সরকারের কত্তত্ব দখল করিতে চেষ্টা করে যাহাতে তাহারা নিজেদের 
মনোমত নীতি ও কন্মসূচি রূপায়িত করিতে, সক্ষম হয় |,* দলগুলি কিন্তু 

সরকারের অংশ নয় । এমন কি তাহারা সংবিধান বা দেশের আইনে অজ্ঞাত 

হইতে পারে । কিন্ত কাধ্যতঃ তাহাবাই সরকারের কন্মপ্রচেষ্টার পরিচালিকা 

শক্তি জোগায় । 

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিক। : 
বিশেষতঃ ব্রিটেনের মত সংসদীয় গণতন্্রব্যবস্থাযুক্ত দেশে রাজনৈতিক 

দলের ভুমিকা অতিযাত্রার গুরুত্বপূণ। সেখানে রাজনৈতিক দলই কম্মসূচি 
রচনা করে, দলের নিব্বাচন প্রার্থীদের মনোনয়ন দেষ, যাছাবা ত্র কন্মসূচি 
কায্যকরী করার প্রযাসে প্রতিশ্রতিবদ্ধ হিসাবেই হহাদিগকে নিব্বাচক- 

মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করে এবং এই প্রার্থীরাই যাহাতে সংসদের 

অধিকসংখ্যক আসন লাভ করিয়া নিজ দলেব ক্যাবিনেট গঠন করিয়। 

উহার মাধ্যমে দলের ঘোঘিত কর্মসুচি রূপায়িত কবিতে সব্বপ্রযত্ত্নে কর্ম- 
তৎপর হয়। এইভাবে রাজনৈতিক দলু স্বরাজ ও রাষ্ট্রে মধ্যে সেতু রচনা 
করে। রাজনৈতিক দলগুলি একদিকে নিব্বাচকমণ্ডলী অন্যদিকে ক্ষমতার 

ধারক ও বাহক পালামেণ্ট ও ক্যাবিনেটের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত | 
তবুও আইনে বা শাসনতন্ত্রে তাহাদের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি নাই, যদিও পার্লী- 

মেণ্টেব কাধ্যপদ্ধতি, এমন কি কমন্সসভার সদস্যদের আসনবিন্যাস 
ব্যবস্থায়, কমিটি গঠনে, প্রধানমন্ত্রী নিব্বাচনে ও ক্যাবিনেট গঠনে এবং 

বিরোধী নেতা নিব্বাচনে দলীয় ব্যবস্থাব স্বাক্ষর সুস্পষ্ট । দলপ্রথা৷ বিলুপ্ত 
হইলে খ্রিটিশ শাসনতত্ত্রের অধিকাংশ “কনভেনশন”ই অকেজো হইয়া 

পড়িবে এবং ইহার প্রকৃতিই অন্যরূপ হইযা যাইবে | মহামহিম 
রাজার সরকার সংখ্যাগুরু পাটির সবকার এবং উহার প্রধানমন্ত্রী হইলেন 

উহ্বাবই নেতা | উক্ত সবকার এ পার্টির কন্মসূচি বাস্তবাষনে বদ্ধপবিকর । 
আবার সংখ্যালঘু বিবোধী পাটি সরকারে কর্মসূচির বিবোব্তা করিতে 
ও নিব্বাচক্ণগ্ুলীর কাছে উহাকে হেয় প্রতিপন্ন কনিরা ক্ষমতায় আসিতে 
বদ্ধপরিকর। পালীমেণ্টে বিরোধী পাটি ও উহ্বার নেতার ভূমিকা সংসদীয় 
শাসনব্যবস্থার অতি প্রয়োজনীয় অল | উহাকে “মহামহিম রাজার বিরোধী" 

পক্ষঃ এই আখ্যা দেওয়। হয়। এককথায ব্রিটেনের সংসদীয় শাসন- 

গা. চু, 8,055 & নু, 210 01০৭০ 0 02616থ. 0১০৮615107069.১% 08. 0৬০ 
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ব্যবস্থা সাধারণ ও স্বাভাবিক (1017081 ) অবস্থায় দুইটি রাজনৈতিক দলেব, 
মধ্যে অবিরাম ও ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দিতামূলক সংগ্রাম বলা চলে। অধ্যাপক 

জেনিংস এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উক্তি করিয়াছেন,__“বর্তমান ব্রিটিশ 
শাসনতত্ত্রের বাস্তব সমীক্ষাব শুরুতে ও শেষেও পার্টি এবং মব্যস্থলেও 

পানি, 1”* ব্িটেনে দারিত্বশীল (19509051016 ) শাসনব্যবস্থাব পরি- 

প্রেক্ষিতে বাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব একপ্রকার অপবিহা। সেখানে 

সবকাবকে টিকিয়া খাকিতে হইলে কমন্সসভাঁব একটি স্ুসংবদ্ধ, এখলানু- 

গামী সংখ্যাগডর মমর্থকণোর্ঠি থাকা আবশ্যিক | এরপসংখ্যক সমর্থক 

সাধারণ নিবর্বাচনে যাহাতে জযলাভ কবিতে পারে তার জন্য প্ররোভনীয় 
সংগঠন, নিববচ্ছিন্ন কর্মতৎপবতা একমাত্র স্ুসংক্দ্ধ রাভ্রনৈতিক দলই 

জোগান দিতে পারে । বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি এমনই সুসংগঠিত যে 

একটি দলের পৃষ্ঠপোষকতা ( 0০9 ) ছাড়া কোন প্রার্থীর পক্ষে নিব্বাচন 
বৈতরণী পাৰ হওয়া একপ্রকার অসাধ্য | নির্দলীয় প্রার্থী ( 1005100- 
46706 ) অধুনা খুবই বিরল | নিবর্বাচকমণ্ুলী'ও এখন প্রার্থীর যোগ্যত। 
বিচার অপেক্ষা প্রার্থী যে দলের সেই দলের কর্মসূচির বিচারেই তোট দিয়! 
থাকে । নিব্বাচিত হইবার পর একজন সদস্য একট দলের অনুগামী 
অর্থাৎ একপ্রকার নিবিচারে উক্ত দলের সব নীতি ও কাধ্য সমন করিতে 
প্রতিশ্তিব্দ্ধ হিসাবেই কমন্সসভায় আসনগ্রহণ করেন । রাজনৈতিক দল 

না থাকিলে একদিকে যেমন কোন মন্ত্রিসভা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব 

সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না, অপরদিকে এক মন্ত্রিসভা কোন কারণে 

পদত্যাগ করিলে অন্য একটি বিকল্প সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত একটি 

সদস্যগোষ্ঠি থাকিতে পারে না, অর্থাৎ দায়িত্বশীল সংসদীয় শাসনব্যবস্থা 

অচল হইয়। পড়ে । শ্রিটেনের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলেব 

সব্বাত্বক ভূমিকা সম্বন্ধে প্রখ্যাত রাষ্টুবিজ্ঞানী রামজে যুব (292052$ 
117) বলিয়াছেন,_“দলের নেতৃত্বই প্রধানমন্ত্রীকে তাহার ব্যাপক ক্ষমত। 

দেয় ; ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের একই পার্টির সদস্য হওয়ার দরুণই ক্যাবিনেটের 

চরিত্র ও উদ্েশ্যের এঁক্য : কমন্পসভায় একটি জ্ুসংগঠিত সমধ্ধক দলের 

অবস্থিতিই ক্যাবিনেটকে উহায় কাধ্যপরিচালনা করিতে সক্ষম করে এবং 

- 2 22 শা শা শা শশা শশা পাস 

পপ ঢু, 44816011960 91555 ০ 85 8161191 20285668601 0909: 10151 

96512 2150. 0120 11 1081:6155 2000. 01507793 013617) 2৮ 15340 হ। উ56 2520015- 

সা. 1. 00101010005, 00056 83216500 09255208659৮ (19£5) 0. 52. 
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যখন দলেব সংখ্যাগরিষ্ঠত৷ থাকে ক্যাবিনেটকে সরকারের সমৃহ কায্যক্ষেত্রে 
একনায়কত্ব প্রদান কবে 12 

রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য, ভূমিকা ও প্রকৃতি সম্যকদ্ধূপে অনুধাবন 
করিতে গেলে সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা কব বাঞ্চনীয় । 
প্রসিদ্ধ অমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওযেবাব (12 ৬০০৩: ) এই ভাবেই 
রাজনৈতিক দলেন আলোচনা কবিবাছেন | তীহান মতে দলগুলিকে বিশেঘজ্ঞ 

সংস্থা বলিবা অভিহিত কব যায়, যাহাদেৰ কাজ হইল সমষ্ট্গত সংস্থার 

মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকাবপূৃবর্বক আদর্শগত বা বৈঘযিক উদেশ্য 
সাধনে তৎপর হওয়া । অতীতে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল্রযে দল 

বাবস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিব পক্ষে ধ্বংসান্বুক ! বর্তমান শতাব্দীতে এই ধারণার 

আমূল পবিবর্তন হইয়াছে । এখন যে সাব্বজনীন ধারণাটি রা£ুবিজ্ঞনের 
সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত হইয়াছে তাঁহাব মূল কথা হইল গণতান্তিক নীতি ও 
পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে রাজনৈতিক দলেব অব্বব্যাপী প্রভাব ও 
কার্যকারিতা | £&* 70. 117058%, [২091৮ 10 7৮০7, 1১12৮11০9 

[১০%০7৪০: প্রমুখ রাষ্টবিজ্ঞানীগণ তাই মুক্তকণ্ঠে রাজনৈতিক দলেব ভূমিকা 
ও কাধ্যকলাপের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । বস্ততঃ, 1700৮০261 

এর মতে উন্নত সমাজে স্বাধীনতা ও দলব্যবস্থাৰ মহামিলন হইয়াছে । 

ব্রিটেনে ছিদলীয় ব্যবস্থা : ৃ 

পৃব্বেই ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও শাসণ- 

তান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা ও অগ্রগতির পিছনে যে উপাদানটির 

অবদান সব্বাধিক তাহ। হইল দুইটি প্রধান দায়িত্বশীল বাজনৈতিক দলের 
অস্তিত্ব '3ও পারস্পরিক বোঝাপড়াতিভ্তিক কাধ্যক্রম । দুইটি প্রধান রাজনৈতিক 
দল্ থাকার জন্য শুধু যে আইনসভাতে একটি স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই নহে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমগ্র নিবর্বাচকমণ্ডলীর সন্মুখে 
সুষ্ঠু ও জ্ুরনিশ্চিত রাজনৈতিক বিকল্প মতামত ও কন্মসূচির উপস্থাপন! 
করিয়া রাজইনতিক চেতনার সম্যক উন্মেষ ঘটায় | ইহার মূল্য কম নয়। 
বিশেষ করিয়া ফাঁন্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ে প্রচলিত বহছুদল 
ব্যবস্থার অবশ্যন্তাবী ফলশ্তি হিসাবে ০০৪116191| সরকারের ব্যর্থ ভূমিকার 

2... ০ 10115 খ্লুওজ 03116210105 005522069.. (820. 6020.) 1. 186. 

গু, 14110615 00. 85 09165 55366100. 00110010.5.++ 

100561261, “0১911625091 চ870155.৮ (1264) 17. 424-25. 
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পরিপ্রেক্ষিতে ইহার সার্থক রূপায়ণ সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না । 
41517212100 00995 170% 1৬6 ০02110100--“ইংল্যাণ্ড মিশ্র সরকার পছন্দ 

করে না|” ইহ! একটি বহু. প্রাচীন প্রবাদবাক্য এবং ইহা আজও 
বহুলাংশে স্বীকৃত। একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে জাতীয় সঙ্কটের সময় যখন 
জাতীয় সরকাব অর্থাৎ সকল দলের মিলিত: সরকার চালু হয়। অধ্যাপক 
জেনিংস 1945 সালে প্রকাশিত তীহান “0176 7371615) 5910911650100/) 
নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন বিগত একশত বৎসরের মধ্যে 28 বৎসর পংখ্যালঘু 
দলের সরকার চলিয়াছে ও 29 বৎসর মিশ্র ( ০98110190 ) সরকার 
চলিয়াছে । কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় বিটেনে দ্বিদলীয় প্রথার দিকে 

একটি জাতীয় ঝোঁক দেখা যায়। বর্তমান শতকের, তৃতীয় দশকে শ্রমিক- 
দলের একটি শক্তিশালী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর অল্প কিছু দিন 
ত্রিদলীয অবস্থার স্থষ্টি হয় ; কিন্ত কিছু দিনের মধ্যেই উদারনৈতিক দলেব 
বছসংখ্যক সদস্যই রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলে যোগ দেওয়ার ফলে উদার- 
নৈতিক দল একটি নগণ্য দলে পর্যবসিত হয় এবং কাধ্যতঃ দ্বিদলীয় 
প্রথাই ফিবিযা আসে | এক সমযে “11719 টি৪11009]156 79115 নামে 

একটি দল বিশেষ অবস্থায আবির্ভূত হইয়াছিল কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তনে 
বিলুপ্ত হয়। এখন ব্িটেনে একটি কমিউনিষ্ট ( 00207001015 98719 ) 
দল বর্তমান, কিন্তু এ পধন্ত উহার প্রতিনিধিসংখ্যা এতই নগণ্য থাকিযাছে 
যে বাজনৈতিক দিক, হইতে উহা! ধর্তব্যই নয় | পৃবের্ব যেমন রক্ষণশীল 
( ০01595200৬০ ) ও উদাবনৈতিক ( 115618] ) এই দুইটি প্রধান দল 
ছিল, বর্তমানে বক্ষণশীল ও শ্রমিক এই দুইটি প্রধান দল হইয়াছে । 

নিব্বাচনে প্রতিষ্বন্দিতা প্রধানতঃ ইহাদের মধ্যেই হইয়া থাকে 1 
বিটেনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থথ অবশ্য একটি এতিহাসিক ভাকস্মিক ঘটনা 

ছাড়া কিছু নয। বর্তমানে ব্রিটনে প্রচলিত নিব্বাচনী পদ্ধতিব মধ্যেই 
ইহার মল নিহিত আছে । এক সদস্য বিশি& নিব্বাচনী এলাকা € 51016 

0)017,7 ০1601078] ৫1010) ও অব্বাবিক ভোট প্রাপ্তিতে নিব্বাচন প্রথার 

আ'9তায় ততীর দলের প্রাথাঁদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করা 
খুবই দূঃসাধ্য | উহার প্রার্থীনা কবেকটি নিব্বাচনী এলাকায় হয়তো 
নিব্বাচিত হইতে পাবে, কিন্তু পাপামেন্টে মংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের আশা 
সুদর পবাহত। এই অবস্থায় ব্রিটিশ রাজনীতিতে তৃতীয় দলের বিশেঘ 
কান ভূমিকা বা গুরুত্ব থাকে না। ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম দুইটি প্রধান 
দলের মধ্যেই সীমিত থাকে । তাছাড়া ঘ্তিহ্য ও ধারাবাহিকতার সূত্রে 
থিটিশ জনগণের তথা তোটদাতীদের যে মানসিকতা দৃঢ়মূল হইয়াছে 
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তাহার আলোকে বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে শ্রিটেনের 

রাজনৈতিক কাঠামোতে দূই দলের অস্তিত্বই সম্পূণ স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। 
এই মানসিকতা সূত্রে প্রতিটি সাধারণ নৈব্বাচন মূলতঃ দুইটি বিকল্প ও 
সম্ভাব্য সরকারের মধ্যে সুস্থ্য, সজীব ও প্রাণচঞ্চল প্রতিদ্বন্দিতামুলুক এক 
ক্রীড়ানুষ্ঠান তুল্য । এই শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রাণীর বিরোধীদল তাই 
রাজা বা রাণীর বিকল্প সরকাররূপে পরিচিত এবং এই সূত্রেই ইহার এত 
মর্যাদা ও গুরুত্ব । সম্ভবত: এখানেই ব্িিটেনের দলীয় ব্যবস্থার সাথে 
অন্যান্য রাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার মুলগত পার্থক্য | তৃতীয় দলের ভূমিকা 
তখনই উল্লেখযোগ্য যখন প্রধান দুই দলের একটি ভাঙ্গন বা অবলুপ্তিব 

পথে যায় | যেমনদ উদাবনৈতিক দলের (].15919] 7১10 ) পতনেৰ 

সোপানে শ্রমিক দলের (12509 [১৪115 ) আবিভাব দ্বিদলীয় ব্যবস্থাব 
ধারাবাহিকতাকে রক্ষা কবিয়াছে। ব্িটেনের সাম্পৃতিক নিব্বাচনী 
ইতিহাস এই নীতিকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত করিয়াছে । 1970 

সালের নিব্বাচনেব ফলাফলও একই সাক্ষ্য বহন করে। খুব সম্পৃতি 
অবশ্য ছোটখাট দু একটি উপনিব্বাচনে উদারনৈতিক দলের প্রার্থী নিব্বাচিত 
হইয়াছেন । তবে এই জয়লাভের বিশেষ কোন তাৎপর আছে বলিঘা 

মনে হয় না। 

ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার এভিহাসিক পরিক্রম। : 

যতদিন পার্লামেণ্টের ভূমিকা ছিল কেবল রাজার পরাম্শদাতা সংস্থার, 

কর্তৃত্বের অধিকারীর নয় ততদিন দলব্যবস্থার প্রশ্ুই ছিল না। কেননা 
দলব্যবস্থা চালু হইলে দুইটি শর্তের পূরণ প্রযোজন হয়,_(1) পালামেণ্টকে 

পুরোপুরি একটি আইনসভায় পবিণত হইতে হইবে, যাহা শ্রিটেনে সপ্তদশ 

শতাব্দীর দ্বিতীরার্ধের পুর্বে ঘটে নাই। (2) এমন কিছু রাজনৈতিক 
বিতকমূলক প্রশব বর্তমান থাক৷ প্রয়োজন যাহার ভিভ্তিতে ভিন্নমতাবলহ্বী 
রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিতে পারে | ব্রিটেনে এ একই সময়ে এই 

অবস্থার স্য্টি হয় এবং বাজা দ্বিতীয় জেমস্কে সমর্থনের প্রশে টোবি 
(0019 ) ও হুইগ ( 016) নামে দূইটি দলের 'আব্াব ঘটে। ব্রনে 
টোরিরা পল্লী অঞ্চলের অভিজাত, সামন্ত প্রেণীর সমর্থক হর এবং হুইগরা 
শহরাঞ্চলেব উদ্রীয়গান ব্যবসারী সম্পূ্দায়ের (167০8100116 01859 ) প্রবভা। 

হইয়া দীড়ায়। পৰে অবশ্য তাহাদের মধ্যে মতাদর্শেব পার্থক্যহেতু 
সীমারেখা ক্রমাগত পরিবন্তিত হইয়াছে 1. তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় 
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একদল এতিহ্য, স্থিতিস্থাপকতা, শাসনকত্ুত্বের সমর্থক, অন্যদল “সংস্কার, 
প্রগতি ও ব্যক্তি স্বাধীনতাব পক্ষে | 

1832 সালের সংস্কাব আইনের পৃবেক আধুনিক অর্থে রাজনৈতিকদল 
ব্যবস্থাব অস্তিত্ব ও প্রচলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, যদিও ইহার উৎপত্তি দূৰ 
অতীতে নিহিত । স্যার আইভব জেনিংসের মতে রিফর্মেশন ( ২৪০- 

0121197 ) এবং তাহার ফলশ্রুতি হিসাবে দীর্জার দল ( 01710. 70215 ) 
হিসাবে টোরিদলেব আবিভাবের মধ্যে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গোড়াপত্তন 
লক্ষ করা যায়। তবে সাধারণতঃ স্ট্যার্ট রাজবংশের ( 95 ) 

পুনবানষনের ( 8০50781100) সময়কেই এপ্রসঙগে চিহ্নিত কবা হয় । 

তখন টোবিদলু রাজার মনধ্ক ছিল, আব হুইগদল ছিল পালামেণ্টেব 

মুখপাত্র | তবে 1689 খুষ্টাব্দে গৌববময় বিপ্লবের অবসান ও পালামেণ্টের 
চুড়ান্ত জয়লাভের সাথে সাথে এই পার্থক্য অর্থহীন হইয়া পড়ে। ফরাসী 
বিপ্রবেব প্রভাব নৃতন পালামেণ্টের উপব পরিলক্ষিত হয় এবং সব প্রথম 
বক্ষণশীল ও উদারপন্থী মতবাদে পার্থক্য সূচিত হয় । যদিও 1832 সন 
পযন্ত দুই দলই মূলতঃ অভিজাততান্তিক ( 81051001810 ) ও কয়েকটি 
বড় পবিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। শিল্পবিগ্রুবের ফলে এই দুই দলের 
প্রকৃতিগত্ পরিবর্তন শুরু হয়। ইহাব ফলে উৎপাদনকারী (70900- 
০0৮169) ও শ্রমিকদের মধ্যে এক ন্দমূল্রক সম্পকের সূচনা লক্ষ 
করা যায় । 1832 সনের সংস্কার আইনের উপর বিতকের সময় 
পালামেণ্টের অভ্যন্তরে দই প্রধান দলের পার্ক্য ও ছন্দ সুস্পষ্টরূপে 
পরিলক্ষিত হয় । সংস্কার আইনের ফলে ভোটাধিকার সীম প্রসারিত হয়। 

ইহার ফলে সম্প্সাবিত ক্ষেত্রে নিবর্বাচনসংক্রান্ত আবেদন অবশ্যন্তাবী 

হইয়া পড়ে । পালামেণ্টেব প্রাথীগিণ এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় রাজনৈতিক 
সংস্থা স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে হুইগদল 
উদারনৈতিক (1-9978] ) নামে পরিচিত হইতে শুরু করিল, এবং টোরিদল 
রক্ষণশীল ( 0০075679012 ) নাম পরিগ্রহ করিল | শতাব্দী শেষ হওয়ার 
সাথে সাথে শ্রমিকদল (1৪৮০ 78115 ) বিটেনের রাজনৈতিক রজমঞ্চে 

আবিূঁত হুইল ও 1922 সালে উদারনৈতিক দলকে স্থানচুুত করিয়। 
দ্বিতীয় বৃহৎ দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিল । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে ভোটাধিকার সম্পূসারণের সাথে সাথে 

অথবা গণভিত্তিক সরকারের আবির্ভাবের সাথে সাথে ঝবিটেনের রাজনৈতিক 
দলব্যবস্থায় পরিবর্তন সুচিত হইয়াছে । এই পরিবস্তনের চারটি ধাপ 
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লক্ষ করা যার । প্রথম ধাপ 132 সালের সংস্কার আইনেব সাথে সূচিত 
হয় ইহা পুব্বেই দেখান হইনাছে। জাতীয় বাজশৈতিক সংগঠনেন ভিত্তি 
হিসাবে মন্বপ্রথম দুইটি বৃহ রাজনৈতিক সংস্থা এই সময় আবির্ভূত হন, 
রক্ষণশীল দল কর্তৃক স্বাপিতি 0৪01101 0159 এবং উদাবনৈতিক দল বর্তৃক 
স্থাপিত 7২০00. 010 | এই দুই' সংস্থাই 2ুঘতঃ পালামেণ্টের সদস্য 
বা নিব্বাচনপ্রার্থী, প্রাদেশিক গণ্যমান্য ব্যক্তিদেন লইনা গঠিত হইয়াছিল | 
ইহাদেব কাছ ছিল প্রণানতত স্বানীব অংগঞ্নগুলিব মধ্যে সমমুষ সান 

করা এবং স্থানীষ ও পার্লামেণ্টের বাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যোগসত্র 
রচনা করা । দলব্যবস্থার বিবর্তনেব দ্বিতীয় ধাপে দেখা যায় স্থানীয় 
রেজিপ্লীকরণ সংস্থাগুলির জাতীর সংস্থার সাথে একীকবণ (07010 )| 

এইভাবে 1861 সালে 1.109181 [২92150007, 4১53০901110] এবং 1867 

সনে 191101001 1010101 ০0 (01715618101 0170 050175110006101)951 

£5950৩12010105 এর স্ত্রপাত হয ; অথবা এইভাবে জাতীয নিব্বাচনী 

সংস্থার গোঁড়া পত্তন হয় এবং দলগুলি একটি জাতীয় রূপ লাভ করে। 

তৃতীয় ধাপে লক্ষ করা যায় ইহারই সম্প্সারণ ও দৃঢমূল রূপান্তর | 
সাংগঠনিক দিক হইতে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হর । প্রতিনিধিমূলক 
সদস্যসংস্থা, নিদ্দিষ্ট কার্যাবলী, দৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামো, এমন কি দলীয় 
আমলাতন্ত্রেরেও সূচনা হয়। তবুও 1867 সালের সংস্কার আইনের 
( 7২০০ 4১০৮০ 1967 ) পরও বত্তমান অঞ্জে নাজনৈতিক দল ব্যবস্থা 
পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে নাই। গণতান্ত্রিক কাঠামো খাকিলে'ও গণতান্বিক 
নীতি নিদ্ধারণ পদ্ধতির সূচনা তখনও হুয় নাই। চতুর্গ ধাপে এটি লক্ষ 
করা যায়। আয়ালযাগুকে স্বায়ভশাসন দেবার প্রশে 10106 1২16 

311] কে কেন কবিবা যে বিতর্কের সুচনা হয তাহাব কলে ভ্রিটেশের 
বাড ১নতিক শক্তিগুলিৰ মব্যে একটি পুনবিন্যাস সুটিত হয | উদারনোতিক 

ও রক্ষণশীল দলেব মধ্যে শ্রেণীণত চবিত্রের দৃদতব পাথক্য পবিলক্ষিত 
হয় । 

সংক্ষেপে বলা যাইতে পাবে নিব্বাচকম গুলীন বম্প্সাবণেন পূর্বে 
প্রায় 29 বৎসর বাব ইংল্যাণ্ডে পুরাপুবি জাতীষ নাজনৈতিন দল পলিতে 

কিছু ছিল না| পার্লামেণ্টের বাহিলে কোন দলীঘ সংগদুনও ছিল লা। 
একমারে শহববাসী শ্রমিকখ্রেণীর নিব্বাচকমণ্ডলীতে শন্তভুরভির পর 
নিব্বাচকম'লীর ব্যাপক সম্পূসাবণেৰ পরই দলীর ব্যবস্থাৰ একটি স্রগংহুত, 

দৃঢ়, জাতীর সংগঠনের সূত্রপাত হব। এই প্রসঙ্গে বলা বাইতে পারে, 

উদারনৈতিক দল ইহার সাংগঠনিক বিস্তার ও জাতীনকরণে এচে্ট না 
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থাকার জন্যই অবলুপ্তির পথে যাইতে বাধ্য হয় | রক্ষণশীল দলও 1950. 
সালের আগে এ ব্যাপারে সবিশেষ সাফল্য দেখাইতে পারে নাই। লঙ 
উলটনের ( 7,010 ৬/০০1০ ) সাংগঠনিক নেতৃত্বের জন্যই এই দল শ্রমিক 
দলের ন্যায় এক সুষ্ঠু জাতীয়রূপ লাভ করিতে সমর্থ হয় । 

একথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রা সকল গণতাপ্রিক রাষ্ট্রেই 
রাজনৈতিক দলপ্রথার উথানের পিছনে আছে ক্রমসম্পসারণশীল এবং 

কালক্রমে সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি । এই প্রসঙ্গে ৬. 0. ০ এর 

নিয়ুলিখিত উক্তিটি প্রণিবানযোগ্য,-6%90 17 ০0041007195 5:10. ৪3 
|31109117 1)0179 10179 107111277910127/ 90206 1190 0901) 19907101090 10 

[170 [19.01610109] ০11195 1 ৮৮29 170 10119] 190955119 (0 1£07016 11)9 

01080 5015818, 01 091917619] 50100171615 %/1)0 190 7900108 [90911- 

[10811 51270190210 11]. 006 66051017101 (116 7ি01001)156?+,৭ 

ব্রিটিশ দলব্যবস্থার প্রকৃতি : 
বিটেনেই দুই প্রধান দলের মধ্যে বর্তমানে (1975) শ্রমিক দল 

(1-8০০: 7৪10৮ ) শাসন ক্ষমতায় অধিটিত এবং বিবোঁধী দল হিসাবে 
রক্ষণশীল দল (0005975201০ ৮৪115 ) সাংগঠনিক দিক হইতে অনেকাংশে 

সদৃশ | দুই দলই যথেষ্ট পবিমাণে কেন্দ্রীভূত, এবং দৃইটি দলই সামগ্রিক 
অর্থে জাতীয় দল । নীতি নিদ্ধারণের ক্ষেত্রে দই দলই মূলতঃ শীর্ঘনেতৃত্বকে 
এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসবণ করে । তৰু সাধাবর্ণভাবে একথা৷ বোধহয় 
বলা যায় বে শ্রমিকদল অপেক্ষাকৃত অধিকভাবে সাধাবণ মাঁন্ঘকে 
স্পর্শ কবে এবং এই দলের সংগঠন অধিকতর গণতিত্তিক। তবে আপাত: 
সাদৃশ্য ছাড়া ইহাদের মধ্যে মূলগত পাথক্য প্রচুব | 

এতিহাগিক দিক হইতে দেখিতে গেলে হুইগদল (৬1155 ) বাজার 

ক্ষমত। হাস এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতাবৃদ্ধিন পক্ষপাতী ছিল। তাঁহাদের 
পিছনে শছববাপী (812) 7010771901012 ) এবং বাবসায়ী শ্রেণীব্ 

(1091981161৩ ) সমন ছিলি । তাহ! ছাড়াও কিছুসংখ্যক জমিদাববংশও 

ইহার্দের পিছনে ছিল । অপরদিকে টোবিগণ (701163 )1081110110190)এ 
বিশ্বাসী ছিল এবং প্রাচীন রাজতন্ত্রের সমণ্ক ছিল । তাহারা রাজার 

এশুরিক অধিকার (10116 1২180) নীতিতে বিশ্বাস করিত এবং 
স্পা 4 

ক. ড-:0- 55,759 01055 55161552020. 5255505 001805154৮৮ 2৫0. 

1958, 0. 220. 
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অভিজাত শ্রেণীর (20111 ) কায়েমী স্বার্থ সংবক্ষণের পক্ষপাতী ছিল। 

ইহাদের সমর্থকদের মধ্যে ছিল অধিকাংশ জমিদাঁরশ্রেণী এবং বিপুল 
সংখ্যক একচেটিয়া পুজিপতি ও রাজবংশের পেটোয়৷ সমর্থনপুষ্ট ব্যবসায়ী 
শ্রেণী! টোৌরিদের তুলনায় হুইগগণ অধিফমাত্রায অবাধ প্রতিযোগিতা 
ও উদাবপস্থী সবকার গঠনের পক্ষপাতী ছিল। অবশ্য ইহাদের কেহই 
নিজেদেব স্বার্থসিদ্ধিব জন্য বিপ্রবের পন্থা সমর্থন কবে নাই । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ব্টিশবাজনীতি যখন অকর্মণ্যতা ও দুনাঁতিব পঞ্ষিলন আবর্তে 
বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সাময়িকতাবে টোরিদলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
প্রায় হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহাদের পুনরুথান হয় এবং ইহাদের 
কাঠামোর ভিত্তিতে বর্তমান রক্ষণশীল দল (00190758050 7911 ) 
ব্রিটিশ বাজনীতির একণ্বৃহৎ অংশীদার হিসাবে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত 
কবে । হুইগদল উদারনৈতিক দলে (1499781 7৮ঞ৮ঠে ) রূপান্তরিত হয় | 
বিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে শ্রমিক দলের (7৪0০ ৮275 ) প্রতিষ্ঠা হয় 

প্রধানতঃ শ্রমিক আন্দোলনকে অবলম্বন করিয়৷ এবং অচিরেই এই দল 

উদাবপন্থী দলকে স্থানচ্যুত করিয়া ব্রিটেনেব রাজনৈতিক মানচিত্রে দইদল 
প্রথার অন্যতম অংশীদার বা স্তম্ভ হিসাবে প্রতিষ্ঠ। লাভ করে | 

সাধাবণভাবে বলিতে গেলে, ব্রিটেনে এককেন্ত্রিক রা কাঠামোর 
পবিপ্রেক্ষিতে দলীয় সংগঠনও এক অভিনব সংহতি ও জাতীয় চরিত্র লাভ 

কবিযাছে । মাফিন যুক্তবাষ্রেব দলব্যবস্থার মহিত বিটেনেব দল্বাবস্থার 

এইখানেই মূল্গত পাথক্য | ব্রিটেনের রাজনৈতিক বঙ্গমঞ্চে দুই দলই 
নেতৃত্ব ও নীতি নিদ্ধাবণে (15761901020. 00110 ) আহায্য করে । 

প্রতিটি পালামেন্টীব নিব্বাচন বস্তৃতত এফটি জাভীয় নিববাচন এবং 

নিব্বাচকমণ্ডলীর কাছে দুই বিকল্প আঁদশ ও নীতির মধ্যে সরাপনি পছন্দের 
এক অপৃৰ স্ুমোগ আনে | সংখ্যাপরিহ দল সরকার গঠিন করিলেও এবং 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের (0০079101 1110178 ) প্রধান দাবিদাব ভইলে'ও বাজা বা 

রাণীন বিরোধীদলেন কাধ্যধবী ভূমিকা মোটেই উপেক্গণীয় নয 1 বোঝা- 
পড়া ও সমনৃয়েব ভিত্তিতে পরিচালিত এই সরকারী কাধাপদ্ধতির মধ্যে 
সংকীর্ণ দলীয স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় বাজনীতির ধারাবাহিকতা ও 

নিরবচ্ছিন্নতা অনেক বেশী গুকত্বপূপ্ণ। তবে আদর্শ, নীতি ও ভুষিকার 

দিক হইতে দুইদলেব মধ্যে পার্থক্য বেশ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত । রক্ষণশীল 
দল ঝ্িটিশ অণ্নৈতিক ও সামাজিক জীবনের মৌল রূপাট ও ধারাবাহিকতা 

সংরক্ষণে প্রয়াসী এবং আকস্মিক পরিবর্তন ও হিংসাস্তক কাধ্যকলাপের 
পক্ষপাতী নহে'। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই দলের বক্তব্য-_সমাজতম্ব, অর্থ-- 
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নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার বিপক্ষে | তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও শ্রমিক- 
দলের ত্য্ট সমাজকলাণমুূলক রাপ্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই দলকে প্রাচীন 
নীতি ও আদশের বথেষ্ট সংশোধন করিতে হইয়াছে । তবে তাহ 

প্রধানত: নিব্বাচনী কলাকৌশলের দৃষ্টিভক্ষি হইতে, আদর্শগতভাবে নহে । 
বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এই দল সকল সময়ই জাতীয়তাবাদী এনং 
সামাজ্যবাদী | অপরপক্ষে, শ্রমিকদল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্বাদে বিশ্বাসী, 

বদিও ইহাদের নীতি ও কণ্প্সূচির সাথে মার্কসীয দশণের প্রচুর পার্থকা 
এমন কি বিরোধ আছে। ইহাদের প্রধান লুক্ষ্য বিটেনে একটি অমাজ- 
কল্যাণমলক রাষ্ট্রের ( ৮/01515 821০) প্রতিষ্ঠা করা এবং এই উদেশ্যে 

প্রধান মৌল শিল্পগুলির জাতীয়করণ করা । অধ্নৈতিক ক্ষেত্রে সাদিক 

নিয়ন্ত্রণ ইহাদের কাম্য নহে, তবে সুষ্ঠু পরিকল্পশার মাধ্যম সরকাবী নীতি 
অনুযায়ী অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করা ইহাদের অন্যতম মুখ্য 
উদ্দেশ্য | এই দলের বৈদেশিক নীতি সহজে বিশেঘণ কর! যাব না। 

এক্ষেত্রে ইহাদের ঘোঘিত নীতির সাথে সরকার গঠনেব পব, বাস্তব কান্য- 

পদ্ধতির অনেক অমিল একাধিকবার লক্ষ কর] গ্িয়াছে। সাধারণভাবে 
এই দল বৈদেশিকক্ষেত্রে যথেষ্ট উদারপন্থী এবং সাশাজ্যবাদ বিবোবী । 

ব্রিটিশ ও মাকিন ছলব্যবস্থার তুলনা : 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দলব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলে ব্িটেনের দল- 

ব্যবস্থার প্রকৃতি ও ভূমিকার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হইবে । বলাই বাছুল), 
নিজ নিজ রাজনৈতিক কাঠামোব অভ্যন্তরে দই দেশের রাজনৈতিক দলগ্তলি 
মূলতঃ পৃথক ভূমিকা পালন করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ব্রিটেনে 

দলীয় সরকার বিদ্যমান, যাহা মাকিন যুক্তবার্রে পাওযা বায় না। দুই 
দেশেই প্রবানতঃ দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত, অর্থাৎ দই প্রধান বা বৃহৎ 
দলের মধ্যেই নিববাচকমণনীর পছন্দ ও সরকান গঠন ও পবিচালনান 

দাঘিত্ব সীমিত থাকে এবং তত্বগতভাবে ভাহাদেব কাধ্যাবলা যমগোত্রীন, 

মদিও দূই দেশেই আরও কযেকটি রাজনৈতিক দিক হইতে শগণ্য দলেৰ 
এস্তিত্ব দেখা যায | দুই দেশেই দলব্যবস্থা শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত নব 
এবং একটি প্রায় আধুনিক প্রতিষ্ঠান । ছ্িদল প্রখাব দৃঢ়মূল বন্মত্পরতর।ন 
পিছনে সামাজিক অবস্থা ও চেতনার পার্থক্য থাকিলেও এঁতিহ্যগত ও 

চরিব্রগতভাবে দুই দেশের নাগরিকদের মব্যে একটি 'নাপোসের' প্রচেষ্টা 
ও অনততি বিদ্যমান এবং ইহারা সমাজের মৌল 'বিঘয়ের উপব বোঝা- 



ব্িটেনের দলীয় ব্যবস্থা 257 

পড়ার ব্যাপারে প্রায় সমমতাবলশ্বী | স্থায়ী সরকার গঠনের তাগিদে দূই 
রাষ্রেই কাধ্যকরা, তবে ব্রিটেনে সংসদীয শাসনব্যবস্থাব পরিপ্রেক্ষিতে 
অধিকতর জরুরী | তাছাড়া আছে দুই রাষ্ট্রের বিশেষ নিব্বাচনী পদ্ধতি । 

এখানে ইউৰোপীর রাষ্ট্রের সহিত ইঙ্গ_মাঁকিন ব্যবস্থাব পার্থক্য সুস্পষ্ট | 
এত মিল থাক] মত্বেও দুই রাষ্ট্রের দলব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর ও 
তাৎ্পপূর্ণ। 

ব্রিটেনে সরকারী কাধ্যক্রম ও রাজনৈতিক পদ্ধতির সহিত দল- 

ব্যবস্থার অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বেশী দিন না হইলেও দৃঢ়ভাবে 

প্রতিষ্ঠিত । পার্লানেপ্টীয় শাননের শর্ত ও রীতিনীতি অনুযায়ী এখানে 
সরকার ও বিরোধী দন্ের যুগপৎ গুরুতপৃণ ভূমিকা কেহই অস্বীকার 
করিতে পারে না। বিরোধী দল যেহেতু বিকল্প সরকার, তাহাদের প্রভাব 
ও ভূমিকা প্রশ্বাতীত। প্রথম ও দ্বিতীয মহাযুদ্ধের সময় কোয়ালিশন 
(০9৪116917 ) সরকার বা অন্য জাতীয় সঙ্কটকালে সংখ্যালঘু ( 101009100 ) 

সরকারের অভিজ্ঞতার কথা বাদ দিলে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের 
পারম্পরিক দ্বন্দ কেবল স্বীকৃত তাহাই নয়, সরকারী কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে 
অপবিহাও বটে। অপরপক্ষে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার 

সময়েই দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রণেতাদের মনোভাব বেশ কঠোর ছিলি 
এবং তাহা অনেকাংশে মাকিন সরকারের কার্য্যপদ্ধতিকে প্রভাবিত করিয়া- 

ছিল । মাকিন সংবিধানের মূল নীতি ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণের* এবং ভারসাম্য 

নীতির ( 017609 8170 17981811095 ) দ্বারা প্রভাবিত । ব্রিটেনের ন্যায 

কেন্্রীকত সুসংগঠিত দলীয় ব্যবস্থা এবং জতীয়স্তরে সরকারের সহিত 
তাহার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাই কোন সময়ই স্বীকৃতি ও গৃহীত হয় নাই। 
অবশ্য একথা সত্য যে বিংশ শতাব্দীতে দলীয় ব্যবস্থাব ক্রমবদ্ধমান 
প্রভাবে মাকিন সরকারী কাঠামো ও কাধ্যপদ্ধতির মপ্যে একটা সমন্ৃয় 
ও যোগসত্র রচিত হইয়াছে । তবে এস্ত্র যথেষ্ট স্ুদুঢ নয় । এখানকার 
দলগুলি মূলতঃ অবিন্যস্ত ও স্থানীয় স্বাধপ্রভাবিত হওযাব জন্য মরকার 
পরিচালনার ক্ষেত্রে তাহাদেব প্রভাব নিরূপণ করা খুব সহজসাধ্য নহে । 
এই কাবণে মাঁকিন সরকারকে দলীয় সরকার না বলিয়া ব্যক্তিশাসিত 
সরকাব বলাই ভাল । 19100]17) 9179% এর মতৈ,২--4১00611 081) 

009৬0111061 19 50010116170 &9 11701510091 18008: [01021 09 

1. 19100100918 7 2 *413010-400511022 10601901905” 14920924988 

0, 99. 
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780? এই কারণে বিটেনে যে অর্থে দায়িত্বশীল সরকার প্রচলিত, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্যই তাহা পাওয়া যায় না। ওখানে সামগ্রিক 
দায়িত্বের পরিবর্তে ব্যকিগত, স্বাধীন দায়িত্বের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। এই 
দায়িত্ব নিব্বাচকমণ্ডলীর কাছে | 4[056680 01 0৬21:8]] 16919010910111 

০০6০০0 021/ 2100 1020010) 95 1 73116910) 0105 5695 1) 06 

[00100 96255 & 99115 017 1009102100919,) 9101521  19310011510111- 

(1599 090৬/991 ০0606-1101061:5 2170 [17617 08910100121 00091160600165./92 

অনেক সময় একথ| বল! হয় যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ₹৪0৮৮11০0 ও 
[9617001261০ দলেব তুলনায় ব্রিটেনের 01961521159 ও 1,9০৮: দলের 

মধ্যে আদর্শ ও নীতিগত পার্থক্য অনেক স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে চিহ্নিত, অর্থাৎ 
এই যুক্তি অনুসারে শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে পার্থক্য গুণগত, কিন্তু 
রিপান্রিক্যান ও ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যে পার্ক্য অস্পষ্ট ও পরিমানগত ৷ 

অনেক সমালোচকের মতে মাকিন যুক্তরার্ট্রেব দুই দলের মধ্যে নামগত 
ছাড়া আব কোনও পার্ক্য নাই । বলা বাহুল্য, এই যুক্তি সম্পূর্ণ গ্রহণ- 

যোগ্য নর । শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের মধ্যেও সরকারী নীতির মৌল্ 
ব্যাপাবে প্রচুর বোঝাপড়া লক্ষ্য কর! গিয়াছে | বরং বলা যাইতে পারে, 
দুই দেশেই দৃটি দল সংঘাত অপেক্ষা সমঝোতা বা বোঝাপডার উপর বেশী 
গুপ্তত্ব আবোপ করে । যেটুকু পার্থক্য সূচিত হয় তাহ] নিতান্তই মাব্রাগত | 
বিটেনে অপেক্ষাকত বেশী অথ্নৈতিক আদরের ভিত্তিতে দলগুলি 
সংগঠিত ও পরিচালিত হয় । 98070161 73997 অবশ্য মনে করেন যে 

শ্রমিক দলেব 'পশ্চাদপসরণ' 'ও বক্ষণশীন দলের “অগ্রগতির ফলে দই 

দলেব মব্যে আদশগত পার্কা অনেকাংশে কমিয়া একাট সাধারণ 

আদর্শগত কেক্ত্রবিন্দূতে অবস্থান কনিলে'5 € যেমন কল্যাণব্রতী নাস এবং 

নিরন্িত ও পরিচালিত অর্থনীতি ) এই দই দলের মধ্যে এখনও নীতিগত 
বিভেদ ও শ্রেণীভিত্তিক পার্থক্য পবিলক্ষিত হয । এই পাথক্য যে কেবল 
“অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য” বনাম “শ্রেণীহীন সমাজকে কেন্দ্র 
করিয়! আবন্তিত হইতেছে তাহা নহে । এমন কি শাসনতানত্রিক সরকারের 

কাধ্যকারিতা ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কেও সূচিত হইতেছে 1৪ তুলনায়, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আদর্শগত সংঘাত অনেক কম। ইহার অর্থ অবশ্য 
কখনই এই নয় যে শ্রমিক দলের সাথে “ডেমোক্র্যাট” দলের, অথব। 
শে 

পু 

1,701, 10. 93 

2, 9210851 73551 5 “181০90502 732161517 0০018609,” (1966) 0. 886 
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রক্ষণশীল দলের সহিত “রিপান্নিক্যান' দলের কোন যূলগত সাদৃশ্য আছে। 
অবশ্য সাধারণ মাকিন নাগরিকের কাছে, দুই রাজনৈতিক দল দই বিভিন্ন 
ও পুথক আদশ ও স্বার্থগোষ্ঠির প্রতীক । 

সম্ভবতঃ দুই দেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় স্ব প্রধান পার্কা সূচিত 
হয় তাহাদের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্র করিয়া । ব্িটেনে দলগুলি 
সুসংহত, যথাযথভাবে সংগঠিত, কেন্দ্রীভূত, অথচ বাট্রব্যাপী বিস্তুত। 
ইহাদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবন্তিতা প্রথর এবং সদস্যদের উপর প্রভাব ও 
কত্তত্ব যথেষ্ট, যদিও এ ব্যাপারে রক্ষণশীল দলের তুলনায় শ্রমিক দলের 
কৃতিত্ব অনেক বেশী ।, পক্ষান্তরে মাকিন দলগুলি বিকেন্দ্রীকৃত, স্থানীয়- 
স্বাথ প্রভাবিত ও অর্টবন্যস্ত এবং ইহাদের নিয়মশৃঙ্খলাবোধ অতিমাত্রায় 

কম | সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে যেমন বহু বিভা দেখা যায়, তেমনই 
কাধাকলাপের মধ্যেও কোনও এক্যবোধেব পরিচয় পাওয়া যায় না। 

দলীয় পদ্ধতি এবং নিবমকানুনেব মধ্যেও অনেক পার্থক্য লক্ষম করা যায় । 
বিটেনে পার্লামেণ্টায় ( সংসদীয় ) দল যেমনই শক্তিশালী মাকিন যুত রাষ্ট্রে 
কংগ্রেসীয় দলু তেমনই দুর্বল | ব্রিটেনে নেতৃত্বের সাথে সাধাবণ সদস্যেব 

বোগাযোগ বেশ নিবাদ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে উহাব খুব অতাব। তাই রাজ- 
নৈতিক পদ্ধতি ও সবকাবী কাধ্যত্রমেব ক্ষেত্রে শ্রিটেনের দলগুলিব ভূমিকা 

বছল।ংশে অধিক 3 তাত্পধপূণ | মাকিন যুভ্রার্টে সবকাবের উপর 
দলগুলিন তুলনা চাপস্থষ্টকারী গোঁষ্টিগুলির (10755985 ৪100 1710619 
01005 )॥ ক্রমবর্ধমান প্রভাব উল্লেখযোগ্য । এই পার্থক্যের মূল কারণ 
দই দেশের সবকারের প্রকারভেদ | ব্বিটনে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায 
সরকারের স্থামিহ্ব পালামেণ্ে সংখ্যাগবিষ্টের সমথনের উপরই নিভবশীল, 
স্ুতনাং কঠোন দলীন শৃষ্ঘলা ছাডা সরকাব তশ্টৰ হইয়া পড়ে । এজনাই' 
বিটেনে দীন শুখখলাবক্ষাৰ বিশেষ তাগিদ । মাফিন যুক্তনার্্রেব বার্পতি- 
শাসিত (16511071181 ) মবকাবে যেহেতু জাতী'য শাসক রার্ট্রপাতিবে, 

অস্তিত্বের জন্য কংগ্রেসে সংখ্যাধিকোের উপৰ নিব কবিতে হয় না 

দলীয় শৃঙ্খলা শ্রথ হইলে'ও বিশেষ কিছু যায আসে না। মাকিন যু 
রাষ্ট্রের ও ত্রিটেনেব দলগুলির মধ্যে আপেক্ষিক কেন্্রীকরণেব ক্ষেত্রে যে 
পার্থক্যেব উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার কারণও দই দেশের সরকারের 

কাঠামো পার্থক্যে সূচিত হয়। ব্রিটেনে সরকার এককেন্দিক অপরপক্ষে 
সপ স্প্পপাাাসপা শিস শা? পদ ০ স্ 

1. ব্রিটেনে 62559 0১:০9 সম্বন্ধে একটি বিবক্ণণ এই অধ্যাত্জ়ের শেষে যুক্ত কর 

হইল | 



260 বিদেশী রাষ্্রসমূহের শাসনব্যবস্থা-_যুজতরাজ্য 

মাকিন দেশে সরকার যুক্তরাষ্ট্রায়। বিটেনে রাষ্্রক্ষমতা বেন্দ্রীক্স সরকারেই 
অবস্থিত । সুতরাং পারব সংগঠনে কেন্দ্রীয় শাখাই শভ্ভির প্রধান আধার, 

আঞ্চলিক শাখাগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং পার্টিব জাতীয় নেতৃত্বের 
অধীন। অপরপক্ষে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে "ক্ষমতা বহুলাংশে পার্টির রাজ্য ও 
আঞ্চলিক শাখাগুলিতেই ন্যস্ত, পাটির জাতীয় নেতৃত্ব ইহাদের সমর্থনের 
উপর অতীব নিভরশীল। জাতীয়স্তরে পার্টির সংগঠনের কন্মতৎপরত। 

প্রধানতঃ নিব্বাচনের সময়ই প্রকট, মধ্যবত্তী সময়ে উহা প্রা তন্জ্রাচ্ছন্ন 

থাকে । রাজ্য ও আঞ্চলিক স্তরে সংগঠনগুলি কিন্তু সব্বদাই প্রাণচঞ্চল 
ও কন্ময়খর থাকে । 

€সোভিয়েট প্রথার সহিত্ত তুলন! : 
সব্বশেঘে এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট দলপ্রথার সহিত ঝ্িটিশ ও মাকিন 

প্রথার তুলনার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যদিও এ সম্বন্ধে 
বিশদ আলোচনা সোভিয়েট শাসনব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে করা হইবে । 

এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সোভিষেট রাষ্ট্রের এক- 
দলীয় ব্যবস্থা ও ব্রিটেন ও মাকিন যুক্তরার্ট্রের দলব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য 
শুধু পরিমাণগত নয় পরস্ত মৌলিক ; উহাদের পার্থক্য মূল প্রকৃতিগত । 
এই পার্থক্যের কারণ দুই ক্ষেত্রে সামাজিক ও অথনৈতিক কাঠামো এবং 
উহার সম্বন্ধে ধ্যানপারণাও সম্পূণ ভিন্ন । উপরে ব্িটিশ ও মাকিন দল- 
প্রথার তুলনায় দেখা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে যেসব পার্ক্য দেখা যায় 
সেগুলি গভীর শয়। কারণ উভয় দেশের শাসনব্যবস্থাই ধনতান্ত্রিক সমাজ 

ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই পরিচালিত ; কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্র একটি 
সম্পূণ ভিন্ন ধরণের সমাজব্যবস্থা অথাৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারক ও 
বাহক । 
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ব্রিটেনে চাপক্গ্রিকারী গোঠীসমূহ ( 8৮93979 031080095 ) জন্দন্ধে একটি 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ও 

উপরে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার তুলনামূলক সমা- 
লোচনা প্রসঙ্গে প্রসঙ্গত বলা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রে সরকাবের উপর 
কংগ্রেসীয় দলের তুলনায় বরং চাপত্থ্টিকারী গোঠীগুলির (71935019 ৪70 
[70265 001001১5 ) প্রভাব অনেক বেশী | ইহার অর্থ এই নয় যে 

ব্রিটেনে এরূপ গোষ্ঠীগুলির কোন ভূমিকা বা সাথকতা৷ নাই ; শুধু যু্- 
রাষ্ট্রে উহাদের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ভুমিকাঁর কথাই বলা হইয়াছে । এ 
সম্বন্ধে যুক্তরাপ্রের সংবিধাম্নের গ্রন্থে বিশদ আলোচনার স্থান। এখানে ব্রিটিশ 
শাসনতন্ত্রে এগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে । 

গণতন্ত্রের মূল কথা হইল জনমতের স্বীকৃতি ও প্রাধান্য, কেননা গণতন্ত্র 
শাসিতদের সন্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনমত বলিতে কি বুঝায়? যে 
কোন বিষয়ে সকল মানুঘ একভাবে চিস্তা করে না বা একই মত পোষণ 
করে না। জনসমষ্টির মধ্যে বিভিন্ন ধারার মতের সমন্বয়ে জনমত গঠিত 

হয়, যাহাকে 009910595 বলা যায় । গণতন্ত্র সফল হইতে হইলে বিভিন্ন 

ধরণের মতকে মানিয়া চলিতে হয়, যথা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত, সংখ্যালঘুর 
মত, সমাজে শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ শ্রেণীর মত, ও বিতিন্ন গোষ্ঠী ও সংস্থার 
মত। গণতন্ত্রে যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীই কর্তৃত্বে অধিটিত কিন্ত তাই 
বলিয়া শাসকশ্রেণী সংখ্যালঘুদের মতামত সম্পৃ্ণ উপেক্ষা করিয়৷ চলিতে পারে 
না, সংখ্যালঘুদের মতকেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়। বিটিশ 
গণতন্ত্রে বিরোধীপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই তাহার প্রমাণ । এসম্বন্ধে 
স্থানান্তরে আলোচনা করা হইয়াছে , আবার বিরোধীপক্ষকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ 

শাসকশ্রেণীর মতামতকে কিছুটা গ্রহণ করিয়া লইতে হয় | ব্িটেনের 
সংসদীয় গণতন্ব এনক্সপ পরস্পরের মতসহিষ্ণতা ও আপসরফার উপরই 
প্রতিষ্ঠিত । আবার গণতন্ত্রে শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ শ্রেণীর মতামতের উপরও 
যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কেনন৷ রাষ্ট্রপরিচালন'র মূলনীতি নিদ্ধারণ 
ব্যাপ!রে এরূপ মতামতের মূল্য যথেষ্ট। যত বেশী লোক শিক্ষিত ও 
বিজ্ঞ হইয়! ওঠে সেই' পরিমাণে গণতন্ত্রের বুনিয়াদও দৃঢ় হয় । 

পাপী 

1. এই বিবক্ষণটী রচনায় গ্রন্থকার . 72:৮5 8 15, 92005222005 8110195 

09256262139. (005. নত, 10, 29 & 39) পুস্তকটা হইতে বথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ 

করিঝ!ছেন । এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত উহার জী গুণ স্বীকার কর! হইতেছে। 
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এছাড়। বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ত্রেই বিভিন্ন স্বাথ ও ঝোঁকের ভিত্তিতে নানাবিধ 
গোষ্ঠী, সংস্থা বা সমিতি গড়িয়া উঠিযাছে । বিশেষ করিয়া ব্িটেনে শিল্পবিপ্রবের 
পর শিক্ষাবিস্তার, যানবাহনের উন্নতি ও ভোটাধিকাবের ক্রমাগত সম্গ্সারণের 
ফলে জনগণ বিভিন্ন স্বাথভিত্তিক গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ হইতে থাকে! 
ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক 
কন্মতৎ্পরতার প্রয়োজন অনুভূত হয়, যেমন শ্রমিকসংস্থাসমূহু (790০ 
701০ ), ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের সংস্থা, বৃত্তিমূলক সংস্থা ও 
প্রচারকাধ্য মুলক সংস্থাসমূহ | এইসব সংঘবদ্ধ সংস্থা নানা বিঘষে উদ্যোগ 
গ্রহণ করিয়া ব্িটিশ গণতন্ত্রের সুষ্ঠু কাধ্যকারিতায় বিশেষ সাহায্য করে | 

অবশ্য গণতান্ত্রিক সরকার সমগ্র নিব্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়িত্বশীল, 
তবুও এইসব সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর মতামত না মানিয়া পারে না। ব্রিটেনের 

ইতিহাসে অনেক কিছু সংস্কারই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংগঠিত সংস্বাসমূহের 

আন্দোলনের ফলেই সংঘটিত হইয়াছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ দাম প্রথানিরাকরণ 

সংঘ ( 4061-5195675 [62809 ), কর্ণ-ল বিরোধী সংঘ (£00-090]0 

7.2 [8886 ), নারী ভোটাধিক।র আন্দোলন ( 8088810 10709619606) 

প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে । যুক্তরাষ্ট্রের সাম্পৃতিক ইতিহাসে কালা 

মান্ঘদের নাগরিক অধিকার (0511 চ২181)15 ) আন্দোলুন, নারীদের 

সমান কাধিকার আন্দোলনের ( ৬/০10679 1716. 1409৬০70000 ) উল্লেখ 

করা খাইতে পারে ।% এইসব গোষ্ঠী, সংস্থা বা আন্দোননকেই সাধারণতঃ 

প্রেসার গ্রুপ বা চাপ স্থষ্্রকারী গোষ্ঠী বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্ত 

একজন প্রখ্যাত লেখক এস্, ই, ফাইনারের মতে এদের সম্বন্ধে এই আখ্যা 

বিভ্রান্তিকর ( [019152010 ) | কেনন৷ ইহারা সাধারণতঃ কোন অনৈধ 

চাপ স্কট করে *, বরং সরকার ও আমলাদের এহিত সহযোগিতার মাধ্যমেই 

কাজ করে। এসম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে। তাছাড়া অখ্যাটি যুক্তিযুক্তও 

নয় বরং দুর্ভাগ্যজনক, কেননা “855519 শব্দাটতে একটা প্রচ্ছন্ন, 

সপ
 - পিস্পা্টীিসিীাী পপ 

* সমাজে এইসব বৃত্বিগত বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রস্থত গোষ্ঠী বা সংঘগুলির 

গুরুতপূর্ণ স্থান সম্বন্ধে অধ্যাপক লাম্ষি, বার্কার, এ, ডি, লিগুসে প্রমুখ বহুকেন্দ্রীক সার্ধ- 

ভোঁমতৃবাদী (চ151911565 ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিশেষ সচেতন এবং উহাদের উপযোগিতা ও 

গুরুত্ব সম্বন্ধে এতই জোর দিয়াছেন যে নিজ নিজ বিশেষ উদ্দেস্ঠ সাধনের ক্ষেত্রে তাহার 

স্বয়ং নির্ভর এবং রাষ্ট্রের সহিত সমমর্ধাদাসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন £ এমন কি 

তাহাদের নির্দিষ্ট কর্তব্যের সীমার মধ্যে তাহাদের রাষ্ট্রের সর্বময় কর্ত-ত্ব হুইতে মুক্ত বলিয়া 

ঘোষণ। করিয়াছেন। 
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অসুস্থ, অবৈধ প্রভাব স্থাষ্টির ইঙ্গিত আছে যে প্রভাব খাটাইয়া তাহারা যেন 
জনম্বার্থের হানি ঘটাইয়া নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির প্ররাস পায় । 

প্রকৃতপক্ষে ইহাদের সেরকম কোন উদ্দেশ্য থাকে না। বরং ইহারা 
শাসনতত্ত্রের সুষ্ঠু রূপায়ণে সহায়তাই করিয়৷ থাকে । এমম্বন্ধে আমরা পরে 
বিশদ আলোচনা কবিব | 

গোষ্ঠীগুলির প্রকার ভেদ £ 
ইহাদিগকে প্রধানত: দই শ্রেণীতে তাগ কব যায়_-(1) অর্থনৈতিক 

স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত ও (2) কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন 

ছাড়াই গঠিত | প্রথম শ্রেণীতে পড়ে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও অন্যান্য 
বৃত্তিগত সংস্থাসমূহ, যেমন্ণ বিভিন্ন ব্যবসায়ী, আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, 
ইত্যাদিদের পেশাগত সংস্থা | ইহারা সাধাবণত: নিজ ।নজ বৃত্তিতে রুজি 
রোজগার ও অন্যান্য পেশাগত স্যোগ সুবিধা লইয়াই ব্যস্ত থাকে, তাছাড়াও 

অনেক সময় নিজেদের কর্দাদক্ষত৷ বৃদ্ধির ও বৃত্তিগত মান উন্নয়নের বিষয়ও 
চিন্তা করিয়া থাকে | ইহাদের মধ্যে শ্রমিক ও মান্লিকদের সংস্থাগুলি 

অতিকায় হইয়া থাকে । যেমন 13705) 78005001601) 06176781 

ড/011979 [070100এর সত্যসংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী, টি 11008] 1-81015+ 

0010 এর সত্যসংখ্য। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসেব মনগ্র কঘক গোষ্ঠীর 
প্রায় 90 শতাঁংশ লইয়া, আবার 0০90600126101) 01 13111191) 1001501% 

প্রায় 13000 ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে। উল্লিখিত সংস্থাগুলি 

শুধু নিজ নিজ রুজিরোজগার সম্পকীঁয় সমস্যার কথাই চিন্তা করে না, 

সমসাময়িক সমস্ত অথনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্বসমূহ লইয়াও চিন্তা করে | 
দৃট্টান্তস্বরাপ সাম্পৃতিককালে বুয়োপীয় সাবারণ বাজাবে ব্রিটেনের সামিল 
হওয়া উচিত কিনা এবিঘষে সকলেই নিজ নিজ সুচিন্তিত নভিমত প্রকাশ 

করিয়াছে। 

কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াই গঠিত সংস্থাগুলির জবাব প্রকারভেদ 

দেখা যায । কতকগুলি একটি আদশ সামাজিক আচরণবধি লইয়া 

বিচার বিবেচণা করে,_যেমন ব্রিটেনের 10%/210 19950 001 7১0102] 

[২00117, 135 [২০৮৪1 90901969101 0106 [60111101107 00616 1০0 

80%919 প্রভৃতি । আবার কতকপগুলি ধর্ম ও নীতিসংক্রান্ত বিঘয়ে লিপ্ত, 

যেমন [.0115 108% 06591587069 9001605, 0076 905৫01৮ 00011510191) 

ট1০%০00001 অন্য কতকগুলি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অবসর বিনোদনমূলক 
গ্িবিধ কর্মসচি লইয়া লিগ, যেমন 7২9591 17051109006 01 01169) 47010- 
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66015) 77106 000001] 001 1116 27696120101 ০01 হ২0191 1211612100, 

ইত্যাদি | আবার সমাজের এক এক শ্রেণীর মানুঘ অনেকসময় তাহাদের 
বিশেষ স্বার্থরক্ষার জন্য সংস্থা গঠন করিয়া থাকে, যেমন মোটর মালিকদের 
[176 4৯0601270৮115 45500186101, " প্রার্তন সৈনিকদের 11105 7311051) 

1.68101) ইত্যাদি । জব্্বশেঘে প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্যায় লিপ্ত সংস্বাগুলির 
কথা উল্লেখ্য যথা-]17 45550012010] 01 1৬010101721 050100018110105, 

[115 00100 0081101]9 /১55০9০1911010, 11:6 1%91519655+ £585০০181010109 

ইত্যাদি । 
এখন চাপস্থট্টিকারী গোষ্ঠীগুনির কন্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচন৷ 

করা যাইতে পারে । সাধারণতঃ উহার৷ সরকারের দপ্তরগুলি ও বেসরকারী 
জনস্থার্থমূলক সংস্থাগুলির সহিত সহযোগিতা করিয়াই চলে। বিশেষত: 
আইনরচনাব ক্ষেত্রে এবং আইন কাধ্যকরী করার ক্ষেত্রেও একটি প্রথাই 

(০০90০00197 ) প্রচলিত হুইয়াছে-যে সরকাব প্রস্তাবিত আইনের সহিত 
সংশিষ্ট স্বাথগোর্ঠীগুলির সহিত পরামর্শ করে বা তাহাদের মতামত প্রকাঁশের 

সুযোগ করিয়া দেয় | এমন কি কোন আইন প্রণয়নেব প্রস্তাব গ্রহণ 
করিবার পৃব্রবেও গোষ্ঠীগুলির সহিত কথাবার্তী চালান হয় । সময় সময় 
আইন প্রণয়নের প্রস্তাবও ইহাদের নিকট হইতে আসিয়৷ থাকে, অবশ্য 

প্রচারকার্ষেটব মাধ্যমে প্রেস ব৷ পার্লামেণ্টের সদস্যদের সমর্থন না পাইলে 
সরকার কর্তৃক এগুলি গৃহীত হইবার আশ। খুবই কম। আবার অনেক 
সময় পার্লামেন্টে এইসব গ্রোর্ঠীর মুখপাত্র সদস্যরাই চ:1%205 140016015? 
011 হিসাবে এরূপ আইনের প্রস্তাব আনয়ন করে । সংশিষ্ট মন্ত্রীর সমর্থন 

লাভ করিয়৷ তাহার ও মুখপাত্র সদস্যদের সাহায্যে কোন প্রস্তাবিত বিলের 
সংশোধনও ঘটায় | এছাড়া স্থানীয় স্বার্থ সন্বনিতি ৮1816 7111] আইনগুলি 
প্রায়শই এইসব গোষঠীগুলিই প্রবর্তন( 9001501: ) করিয়৷ থাকে | প্রাইভেট 

বিলগুলি অনেক সময়ই দূই বা ততোধিক প্রতিযোগী গোষ্ঠীর মধ্যে আধা 
বিচারবিভাগীয় সালিশীর মাধ্যমে আইনে পরিণত হইয়া থাকে | কোন 
আইন পাশ হইবার পরও উহাকে কাধ্যকরী করিতে সরকারী দপ্তরগুলিকে 
অনেক বিধি, নিয়ম ও নির্দেশনামা (29169, [২9801801015, 01015 ) 

জারি করিতে হয়| এই স্তরেও সরকারী আমলাবর্গ সংশ্রি গোষ্ঠীদের 
সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে সংশিষ্ট 

গোষ্ঠীদের সহিত আলোচনা আইনগত কর্তব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। 
দৃ্টান্তত্বরপ 1947 সনের কৃঘি আইনে ( ££1০010075 4১০) কৃঘি ও 
মৎস্য মন্ত্রীকে কৃঘিক্ষেত্রে সকল উৎপাদকদের স্বাথজড়িত সংস্থা ও ব্যক্তিদের 
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সহিত পরামর্শ আবশ্যিক করা হইয়াছে | এইভাবে সংশ্রিষ্ট দপ্তবগুলি এইসব 
গোষ্ঠীর নিকট বিঘয়টি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অভিজ্ঞ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া উপকৃত 

হয় এবং কোন বিষয়ে সরকারী নীতি যাহাদের প্রত্যক্ষভাবে স্পশ করে 
তাহাদের যথেষ্ট সযথনও লাভ কবে । এইভাবে এইসব গোষ্ঠীর সহিত 
প্রশাসনের সকল স্তরেই বন্ধুত্বপূর্ণ যোগসূত্র স্থাপিত হয় যাহা উভয় পক্ষেরই 
হিতকাবক | এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত ; 
যেমন জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ধদে ( [2107191 ০0790710 [9০%০1- 

9010606 0০01)0] ) ট্রেডসূ ইউনিষন কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক । 
_ এইসব গোষ্ঠী যখন কোন বিষয়ে সবকারী নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা 

অনুভব করে ইহারা কমন্সসভভা সদস্যদের মাধ্যমে চাপস্থষ্টি করিয়া খাকে। 

প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলির সাধারণতঃ পার্লামেণ্টে সমর্থক থাকে যাহারা মন্ত্রীদের 
প্রশ করিয়া বা কোন সংশোধনী প্রস্তাব মাধ্যমে উহাদের সহায়তা করে। 

অনেক সময় এইসব গোঁঠী কোন সংসদীয রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট, 
যেমন খনিশ্রমিকদেব জাতীয় সংস্থার ( টি৪0107001 [0171017 ০01 1417)0- 

০71615 ) পার্লামেণ্টে শ্রমিকদলের 30 জনের অধিক সদস্য সমর্থক 
আছে। জাতীয় ব্যবসা সংস্থাব ( বি 81101091 01141000] 01 17805 ) 

তার চেয়েও অধিক সংখ্যায় রক্ষণশীল দলের সদস্য সমর্থক । এছাড়া 
স্থানীয় স্বায়ত্রশাসন কন্মী ও শিক্ষকদের সংস্থাগুলিও উভয় দলেরই কিছু 
কিছু সদস্যদের সমর্থন পুষ্ট ! শ্রমিকদলের গঠনতন্র অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলি পালামেণ্টে সদস্যপ্রার্থী দাড় করাইতে পারে এবং দলের নিব্বাচনী 

ব্যয়ের 80 শতাংশ বহন কবে এবং দলেব সংগঠনের ব্যযেবও একটা 
বড় অংশ প্রদান করে। রক্ষণশীল দলের গঠনতন্রে যদিও এরূপ কোন 

নিয়ম নাই কোন কোন সংস্থা, যেমন শ্রিটিশ মেডিক্যাল সংস্থা ও আরও 
অন্যান্য সংস্থা রক্ষণশীল দলের সদস্যপ্রাথীদের নিব্বাচনী ব্যয়ের অংশ 
বহন করিয়াছে | সুতরাং দেখা যাইতেছে এইসর বিশেষ স্বা্থসংশ্রয়ী 
গোঠীগুলির রাজনৈতিক দলগুলির সহিত নিবিড যোগাযোগ থাকার দরুণ 

ব্রিটেনের ন্যায় সংসদীয গণতত্রে যেখানে সবকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরই 
করায়ভ উহারা খুবই কাধ্যকরী হইতে পারে । যখন পার্লামেণ্টে কোন 
সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্বাব প্রতিভূ হিসাবে বক্ত তা 
করেন সকলে তাহা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে, কেননা উহা সংশিষ্ট 
বিঘয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রসত। এইসব গোষ্ঠীর মতামত পালামেণ্টে 
অতিব্যক্ত হয়| ইহার ফলে এসব স্বাথ সন্বন্ধে লোকের পরিচয় ঘটে, 

জনমতের স্থষ্টি হয় এবং প্রয়োজনীয় আইন রচিত হয়। সব্র্বোপরি 
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রাজনৈতিক কন্মতৎপরতার জন্য বহুলোকের সমাবেশ ঘটাইয়৷ এই গোষ্ঠীগুলি 
আমলাতাপ্রিকতার ( 38158001803) ) প্রতিরোধ সাধন করে। অনেকে 
মনে করেন যে এগুলি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে দবর্বল করে | ইহা! 

সত্য তে! নয়ই, বরং যাহার! সরকারের নীতি নির্ধারণ কবে তাহাদের সহিত 
নীতিগুলিব যাহাবা ফলতোগী তাহাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাইয়া ইহারা 
গণতন্ত্রে একটি অপরিহাষ ভূমিক। গ্রহণ করে । কিন্তু যদি কোন গোষ্ঠী 
জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যে সব গুরুত্বপূণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহাদের 
বিরোধিতা করে তবে তাহাদের ক্ষতিকর ক্রিয়াকলাপ রাজনৈতিক দলগুলি 
ও সংবাদপত্রেব (71955 ) বিরূপ সমালোচনার ফলে জনসাধারণের 
গোচরে আসে এবং উহার হেয প্রতিপন্ন হয় । সুতরাং তাহার৷ জাতীয় 

স্বার্থের হানিকর কিছু করিতে পারে না । তাছাড়া যদিও কোন দলীয় 
সরকারের কোন কোন স্বাথগোর্ঠীর প্রতি বিশেষ সহানভুতি থাকেও-__ 
যেমন শ্রমিক সরকারের ট্রেড ইউনিবনগুলি সম্বন্ধে আছে,_তথাপি সাধারণ 

নিব্বাচনে জয়লাভের জন্য উহাকে সমগ্র নিব্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনের 

উপর নিতর করিতে হইবে, শুধু দয়িত গোষ্ঠীর বা! গোগ্ীগুলির সমর্থনই 
যথেষ্ট হয না। অতএব বলা যায় এইসব বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ জাতীয় 

স্বার্থের বিরোধী হওযার পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই | 
পরিশ্ষে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তথাকখিত চাপস্থাষ্টিকারী সংস্থার একটি 

দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করিয়া বিবরণটি শেষ করিব । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 

রাষট্রপংঘকে একূপ একটি চাঁপস্থুকারী সংস্থা বলিয়া বর্ণনা কর! যায় । 
বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অভূত্তপৃৰ্ব অগ্রগতির ফলে বিশ্ব অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত 
হইয়৷ গিয়াছে । কোন রাষ্রের পক্ষেই এখন সম্পণ স্বয়ংনিতব হইয়া 
বিচ্ছিন্নভাবে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যেই 

পরস্পর সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন । রাষ্ট্রসংঘ এই সহযোগিতারই 
প্রতীক এবং বিশ্বজনীন মতের প্রবক্তা । সেই হিসাবে ইহা আন্তজাতিক 
ক্ষেত্রে একটি অতাঁৰ গুরুত্বপৃ্ চাপত্থষ্টিকারী সংস্থা | আজিকার দিনে 
কোন রাষ্ট্রই বিশ্বমতকে উপেক্ষা করিযা বেশীদিন টি'কিয়া থাকিতে 
পারে না । প্রতিটি রাষ্্রকেই উহার নীতি (70105 ) 'ও কাধ্যকলাপের 

ন্যাধ্যত| বিশ্বেব দরবারে প্রতিপন্ন করিতে হয় | সুতরাং রাষ্ট্রসংঘে যদি 

কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে কোন রাষ্ই উহা উপেক্ষা করিতে পারে 
না, একমাত্র যদি না উহা জাতীয় মর্যাদার পরিপস্থী বা উহার কোন 
মৌলিক নীতির বিরোধী হয় | 
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একাদশ অধ্যায় 

তিটেনে স্ভানীয় শাসন 
(20091 030৮০7711179176 178 1371021) ) 

স্থানীয় শাসনের উপযোগিত্। : 

যে কোন দেশের শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন (10021 ৪0৩11117610 ) 

একটি গুরুত্বপূণ স্থান গ্রহণ করে । স্থানীয় শাসন বলিতে বুঝায় মাঁন্ষ যে 
এলাকায় বাস করে সেখানে সকলেব স্বার্থঘটিত সমস্যাগুলি নিজেদের চেষ্টা 
ও কন্শোদ্যোগের মাধ্যমে সমাধান করা । জাত্তীয় সমস্যাগুলি হয়তো 
সংবাদপত্রের শিরোনামায় স্থান পাইতে পাবে, কিন্ত মান্ঘষের দৈনন্দিন 
জীবনে স্থানীয় সমস্যাগুলিব সুষ্ঠু সমাধানেব উপবে তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য 
অনেক বেশী নির্ভর কবে এবং সেগুলি তাহাদের অনেক বেশী নিকটে । 

গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণের দিক হুইতেও স্থানীয় শাসনের মূলা 
অনস্বীকার্য | বলা হয় গণতন্ত্রের একটি প্রধান গুণ হইল ইহা লোক- 

শিক্ষার বাহন । ইহ? লোককে স্বনির্ভর করিয়া তোলে এবং সেই সূত্রে 
তাহাদের, সহজ শক্তি ও বৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটাইমা থাকে । আবাব 
গণতন্ত্রে সাফল্য বহুলাংশে নিভর করে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির জুষ্ঠ 
পরিচালনার উপর | বল! হইয়া থাকে স্থানীয়শাসন হইতেছে গণতন্ত্রে 
শিক্ষাপীঠ, স্থানীয়স্বায়ত্তশীসন লোকের দরজার কাছে নিজেদের স্বার্থঘটিত 
ব্যাপারগুলি সুসম্পন্ন করিবার সুযোগ আনিয়া দেয় এবং তাহাদের মধ্যে 

নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের উন্মেঘে সাহায্য করে । জাতীয়স্তরে 

শাসন পরিচালনাতেও এই নাগরিক কর্তব্যবোধ ও স্থানীয় প্রশাসনের 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্য সন্দেহাতীত। প্রায় সকল গণতম্ত্রেই যাহারা 
জাতীয়স্তরের সরকার বা আইনসভার সদস্য হন, প্রায়ই দেখ! যায় তাহাদের 

অধিকাংশই শাসনকাধ্যে অভিজ্ঞতার প্রথম পাঠ স্থানীয় প্রশাসনে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ব্িটিশ পার্লামেণ্টের অনেক সদস্যই বা ক্যাবিনেট 

মন্ত্রীগণ প্রথম জীবনে স্থানীয় স্বায়ত্ুশাসন সংস্থাগুলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । গণতন্ত্রে শিক্ষাভূমি হিসাবে স্থানীয় শাসনর ভূমিকা 
শুধু রাজনৈতিক নেতাদের শিক্ষানবীশির সুযোগদানেই নিবদ্ধ নয় বৃহত্তর 
জনসমাজকে শাসনকার্যে জড়িত করিয়াও বটে | তাছাড়া কেল্দ্ীয় সরকারের 

দায়িত্বের বোঝা লাঘব করিয়া ইহা বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতিকে স্থানীয় 
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সক্কীর্ণ প্রশগুলি হইতে মুক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টতঙ্গীকে উদার 
ও ব্যাপক করিতে সহায়তা করে । ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে 

খ্যাতনামা আইনবিশারদ ব্রাক্টোন (,73190:36016 ) সঙ্গতভাবেই 
বলিয়াছেন,-70)6 11051115591 12108191)0 109৮ 65 99011950 2১০৮০ 

৪11 (1111165 10 100 066 19081 117501001010105, ৯1106 (176 0855 ০91 

(10617 99017 21009560175, 1101 50105 102৮০ 1687160 2 (10611 ০01) 

89099 16 00011652130 1650105191116169- অর্থ! “ইংল্যাণ্ডের মানুঘরা 
যেসব স্বাধীনতা ভোগ করে তার সব চেয়ে বড় কারণ সেখানকার স্থানীয় 

শাসনসংস্থাগুলি। তাহাদের পৃব্বপুরুঘদের সময় হইতেই ইংরাজরা তাদের 
গৃহদ্বারেই কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা করে।' একথা বলিলে বোধ হয় 

অত্যুক্তি হইবে না যে ইংরাজদেব স্বায়ত্তশাসনের প্রতি যে বিশেঘ আকর্ষণ 
তার মূলে হইল তাহাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং পাললামেণ্ট ও সংসদীয় 
ব্যবস্থা যে এত জোরদার হইয়াছে তাহারও প্রধান কারণ হইল যে তাহারা 

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে রসের জোগান পাইয়াছে। ফ্ন্স 
প্রভৃতি ইউরোপ মহাদেশীয় দেশগুলিতে কিন্ত স্থানীয় শাসনসংস্বাগুলির 
এরূপ নিজস্ব সত্তার এ্রতিহ্য নাই এবং সেগুলি অশ্লবিস্তর কেন্দ্রীয় সরকারেরই 
অঙ্গে পরিণত | 

ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য : 
প্রথমতঃ বর্তমান স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মূল স্থদূর 'অতীতে প্রোথিত 

এবং ইহ। স্ুদীধ এতিহাসিক বিবর্তনের ফলশ্তি। সুদূর স্যাক্সন যুগ 
হইতে শুরু করিয়া নম্যান, এঞ্সেত্যান, টুডর, ইয়া যুগ অতিক্রম করিয়া 
ধীরে ধীবে যুগের পরিবর্তনের সহিত বিবন্তিত হইয়৷ ইছ৷ বন্তমানের রূপ 
গ্রহণ করিয়াছে । বর্তমান কাউণ্টি ও প্যারিশ ( ৮:175 ) স্যাক্সন যুগের 

91)1706, 11100160, 111 ও (0%/051010 প্রভৃতির রাপান্তর বলা চলে । 

মধ্যযুগে প্রতিটি কাউণ্টি বা শায়ারে (916 ) একটি করিয়া শাসনসংস্থা 
( ০০৪) ছিল, যাহা কাউণ্টির স্বাধীন ব্যত্তিদের (£76015 ) লইযা 
গঠিত হইত । রাজার প্রতিনিধি হিসাবে শেরিফ উহার সভাপতিত্ব 
করিতেন । বর্তমান বরোগুলি ( ৮০:০881; ) তদানীস্তন এ্তিহাসিক 
বরোগুলিরই উত্তরসূরী হইলেও তাহাদের এলাকা, সংগঠন ও কাধ্যক্রমের 
অনেক পরিবন্তন হইয়াছে । প্রাচীন প্যারিশগুলিরও রাপাস্তর হইরাছে, 

প্রথমে গিজার ক্ষুদ্র আঞ্চলিক অংশ হিসাবে আবিভতি হইয়া ইহা বর্তমানে 
'স্থানীয় শাসনবাবস্থার নিমুতন অঙ্গে পরিণত হইয়াছে । 
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দ্বিতীয় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল স্থানীয় শাসনব্যবস্থাও বিটিশ : শাসনতস্ব 

ও অন্যান্য ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের মতই কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী সুসমগ্রস- 
ভাবে গড়িয়া উঠে নাই | বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে খণ্ড খণ্ড 

তাবে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । কাজেই ফান্স বা অন্যান্য দেশের 
স্থানীয় শাঁসনব্যবস্থার যেমন যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় ব্রিটেনে 

তাহার অভাব ; কিন্তু ব্যবহাবিক কাধ্যকারিতাঁয় ইহার বিশেষ ক্রটি দেখা! 

যায় না| যখনই সেরূপ ক্রটি দেখা গিয়াছে তাহার সংশোধন করিয়া 

পরিবর্তন করা হইয়াছে । অধিকাংশ পরিবর্তনই সাম্পতিক কানে অর্থাৎ 
1835 সাল হইতে প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে সাধিত হইয়াছে, এবং 

সেগুলি করা হইয়াছে কোন তাত্বিক সূত্র ধরিয়া নয়, পরিবন্তিত বাস্তব 
অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়৷ । ইহার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির ধারাবাহিকতা 
রক্ষিত হইয়াছে, কিন্ত তাহাদের সংগঠন, কাধ্যবিধি ও কন্খ্সচির বিপুল 
পরিবর্তন হইয়াছে । 

তৃতীর লক্ষণীর বৈশিষ্ট্য হইল যদিও স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলি তাহাদের 
স্বাতন্ব্যেব এ্রতিহ্যে দৃঢতাবে অচল থাকিয়াছে সাম্পৃতিককালে তাহাদের 
ক্ষমতা ও কাধ্যের পরিধি ক্রমবদ্ধমানতাবে কেক্দ্রীর সরকারের নিষন্ত্রণীবীনে 

আসিয়াছে । তাই বলিয়া তাহার তাহাদের নিজন্ব সত্তা ও স্বাতন্ত্ হারায 

নাই | ফী-স প্রভৃতি দেশের সংস্থাগুলি অপেক্ষা তাহারা অনেক বেশী 
গণতান্ত্রিক । তাহার স্থানীয় প্রয়োজনমত উপবিবি (৮%-18৬৪ ) প্রণয়ন 

করে, স্থানীয় কব ধা করিয়া প্রয়োজন অনুযাষী ব্যয় কবে, স্থানীয 

জনসেবামূলক কাধ্য সম্পাদনের জন্য নিজস্ব প্রশাসনিক কন্মচাবী নিয়োগ 
ও নিষন্রণ কবে, কিন্তু সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক অঙ্গ 
হিসাবে তাহাদের অনেক বিঘয়েই' কেন্দ্রীয় সবকার ও পালামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ 

মানিয়া লইতে হয | বিশেষ করিরা গত ?5 বৎসরেব মধ্যে স্বানীয 

শাসনসংস্থাগুলির উপব হোখাইটহল ও পালামেণ্টেব নিষনত্রণ ক্রমানুয়ে বৃদ্ধি 

পাইয়াছে এবং দ্বিতীথ মহাযুদ্ধেন পব ইহার মাত্রা আরও বাডিয়াছে | 

এসত্বেও তাহাদের স্বাবিকারেব এতিহ্য অন্ষ্প্র আছে এবং তাহানা বখেষট 

সজীব ও প্রাণচঞ্চল | 

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কার : 

উনবিংশ শতান্দীর প্রাক্কালে লগ্ন মহানগরীতে একটি স্বতন্ত্র স্থানীয় 

শাসনব্যবস্থা ছিল, তাহা। ছাড়া ইংল্যাওড ও ওয়েলসে শহরাঞ্জলে ও 
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গ্রামাঞ্চলে ভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল । গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় শাসন 
পরিচালিত হইত কয়েকটি কাউণ্টি বা জেলা এবং তাহার অস্তগত ক্ষদ্র 
অঞ্চলগুলিতে প্যারিশসংস্থায় | কোন কোন কাউণ্টি প্রাচীন শায়ারগুলিরই 
অনুবৃত্তি (০0001082100 ) ছিল । আবার কোথাও কোথাও নূতন অঞ্চল 

লইয়া গঠিত ছিল। ইহাদের প্রধান কন্মচারীর ছিল নিমুরূপ,-01) 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তুক নিযুক্ত ও উহারই স্থানীয় প্রতিভূ স্বরূপ একজ" 
শেরিফ (517৩010 ), (2) একজন লঙ লেফ্টেন্যাণ্ট (1010 1,150150810 ) 

যাহা দারিত্ব ছিল প্রধানতঃ সামরিক বিষয়সংক্রান্ত এবং তিনিও কেন্দ্রীয় 

সরকার কর্তৃক নিযুক্ত, (3) কয়েকজন করোনার (091017915 ) বাঁহাদের 

প্রধান কাধ্য ছিল আকস্মিক মৃত্যু মন্বন্ধে তদন্ত করা, (4) এছাড়া ছিল 

কিছুনংখ্যক (অঞ্চলের আবতন অনুযায়ী কম বেশী) শান্তিক্ষাকারী বিচারক 
( 78501095 ০1 100৩ ৪৪০০ )| সাম্পৃতিক কালে ইহারা শুধু বিচার- 

কায্যই করিয়। থাঁকেন। তখন তীহারা বিচারকাধ্য ছাড়াও স্থানীয় 
শাসনসংক্রান্ত নানা কাধ্যও করিতেন এবং তাহাই ছিলি ইহাদের প্রধান 

ভূমিকা | ইহারাও কেন্ত্রীর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং 
সাধারণতঃ ক্ষদ্র জমিদাব বা যাজকশ্রেণী হইতে মনোনীত হইতেন। 
সুতরাং দেখা যায তখন কোন নিব্বাচিত পবিষদ ছিল না এবং উহাদের 

সংগঠন গঁণতান্ত্বিক ছিল না। ছোট ছোট গ্রামীন প্যারিশগুলিতে কিন্তু 

ব্যবস্থা কতকটা গণতান্ত্রিক ছিল । এখানকার কাধ্য পবিচালনা করিত 

জনগণের সভা €(281151 07660085 ) এবং ইহারা একে একে স্থানীয় 

শাসনের সনদ গ্রহণ কবিতে থাকে । 

শহবাঞ্চলের স্থানীর শাসনসংস্থাগুলি অর্থাৎ ববো ( ০91988]) ) বিভিন্ন 
সমযে পৌর সনদ পাইরা “কর্পোবেশন* গঠন কবিত 1 “কপোরেশন' 
বলিতে বুরঝায একটি সংস্বা যাহ দাইনের চক্ষে একটি ব্যন্তি (1০621 

091501) ) যাভা সম্পত্তিব মালিক হইতে পাবে "ও মামলা রুজু করিতে 
পারে এবং যাহাৰ বিকদ্ধে অন্য কেহ মামলা করিতে পাবে । এলাকার 

সকল 9০1259969 0ো 0ি60100) ( স্বাপীন নাগবিক ) যহিাদেরকে সনদ 

প্রদত্ত হইত তাহাদের লইয়! কপোরেশন গঠিত হইত | ইহাণরাই আবান 

অভ্ডাবম্যান ও কাউন্সিলারদের নিব্বাচিত করিত এবং এই কাউন্সিলই 

কপোরেশনের শাসনসংস্থা হইত ও স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত বিবিধ কার্য 

পরিচালনা করিত । এগুলি প্রতিটি কাউন্টির মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত 
থাকিত । লওনের শাসনব্যবস্থা একটু পৃথক ধরণের ছিল । উহা যথা- 

স্থানে বণিত হইবে । ” 
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শিল্পবিগ্রবের ফলে বিটেমের জনজীবনে যে বিরাট পরিবর্তন আসিল 
এবং তাহা হইতে যে সব জঅমস্যার জ্ঞার্ট হইল, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চল 

হইতে শিল্পাঞ্চলে দলে দলে আগত মানুঘদের বসতিস্থাপনকে কেন্দ্র করিয়া 

যে সব সমস্যা দেখা দিল তাহার ফলে উপরে বণিত স্থানীয় শাসন- 
ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ স্সষ্ট হইল এবং উহার আমুল সংস্কারের 
প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে যুগপৎ সমস্ত ব্যবস্থাটাব 
সংস্কার করা বিটিশ জাতির ঘঁতিহ্যবিরোধী | এ ব্যাপারেও তাহাব 

ব্যতিক্রম হয় নাই। নৃতন পরিস্থিতিতে শহরের জনজীবনই অধিকমাত্রায় 
বিপধস্ত হইয়াছিল । হঠাৎ অতিরিক্ত জনসংখ্যাবদ্ধির ফলে শিল্পাঞ্চলে 
যে নৃতন শহরগুলি গড়িয়া ওঠে সেখানে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, রাস্তাঘাট 
নির্দান, পানীয় জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য, আবজ্জনা”নিষফাঘণ, পয়:প্রণালী, 

গৃহনিশ্নান ও পরিবহন প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সব তীব্র সমস্যা দেখা দেয় 
সেগুলি সুষ্ঠু সমাধান করার উপযূক্ত ক্ষমতা ও সঙ্গতি তদানীন্তন বরো- 
গুলির বা কাউণ্টিগুলির আদৌ ছিল না। সেজন্য প্রথমেই শহরাঞ্চলে 

স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জরুরী প্রয়োজন অনুভূত হইল এবং 
সংস্কারের শুরু হইল বরোগুলিকে কেন্ত্র করিয়৷ | পালামেণ্ট প্রথমে 

বিক্ষিপ্ুভাবে বিশেষ বিশেষ পৌর এলাকার সংস্কার সাধনে উদ্যোগী 

হয় | কিন্ত শেষে সকল এলাকার জন্য একইরূপ সংস্কার সাধনের জন্য 

একটি ব্যাপক পবিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তদন্ত ও তথ্যানু- 
সন্ধান করিতে একাটি রাজকীয় কমিশন ( 2০5৫] 00107158107. ) গঠিত 
হয়। উহারই স্বপারিশের ভিত্তিতে 1835 সালে মিউনিসিপ্যাল কপোরেশন 

আইন (1১102101091 001001901005 4০ ) নামে একটি আইন পাশ 

হয়| ইহ্ণর আওতায় সকল বরোতেই একই ধাঁচের শাসনব্যবস্থা স্থাপিত 

হয়, পরে গ্রামীন ব্যবস্থার সংস্কারও এই ধাচেই হইয়াছিল | শাসন- 
সংস্থাগুলির ক্ষমতা ও সঙ্গতিও বৃদ্ধি করা হয় এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে 
উহাদের সংগঠন হয়। পরে আরও কয়েকটি সংশোধন আইন পাশ 

হয়' এবং সবগুলি সম্বলিত করিয়া 1882 সালে 7.0101791  00010078- 

[10909 (09050110900, 4৯০ নামে একটি ব্যাপক আইন পাশ হয় যাহা 

বছলাংশে বর্তমান বরো শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হইয়া আছে। লঙন মহা- 

নগরীর শাসনব্যবস্থা 1855 সালের একটি আইনে পুনর্গঠিত হয় , গ্রামাঞ্চলে 

স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কারে কিন্ত বেশ বিলম্ব হয়। সেখানে বিভিন্ন 

কাজের জন্য বিভিন্ন সংস্থার পত্তন হয়, যেমন শিক্ষার জন্য স্কুল বো 
জেলা (9০001 9০810 701501065 ), রাস্তাঘাটের জন্য হাইওয়ে জেল। 
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( 7121)/25  01501005 ), ময়ল! সাফাই-এর জন্য কনজারভ্যেন্সি জেলা 

( 00158150110 01901065 ), ইত্যাদি এবং প্রত্যেকেই আলাদাভাবে 

নিজ নিজ কাজ চালাইবার জন্য কর আদাষ করিত, যেমন শিক্ষা কর, 

স্বাস্থ্য কব, বরো কর ইত্যাদি | এগুলির এক্ডিয়াব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত না 

থাকায় এবং এতগুলি পৃথক সংস্থা একইসঙ্গে চালু থাকায় স্থানীয় শাসনের 
ক্ষেত্রে চবম অব্যবস্থা, বিশ্ম্থলা "ও অপব্যয় চলিতে থাকে । এই অবস্থার 
নিবাবণেন জন্য শেষে পার্লামেন্ট দুইটি আইন পাশ করে বিভিন্ন সময়ে | 
একটির নাম [1,008] 0০9০1110100 4০ ০01 1888 ও অপরটি 10150010 

3100. 7১81151) 000170119 4১০1 01 15941 এই দুইটি আইনের আওতায় 

গ্রামাঞ্চলে বিতিন স্তবে--ফাউন্টি, জেলা (পৌব ও গ্রামীন), প্যারিশ-- 

বিভিন্ন সংস্থাব পত্তন হয, এবং প্রত্যেকটিতেই কবদাঁতাদের ছার৷ নিব্বাচিত 

একটি পরিষদ €00819011) শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় 

শাসনসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত বিশেষ সংস্থাগুলি লোপ 

করিয়া সকল কাজের ভারই একটি কাউন্সিলে ন্যস্ত করা হয় এবং 

সেজন্য সেগুলিকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়] হয় | বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলির 
সংগঠন 'ও কার্য ক্রমে একটা জমতার স্থাষ্ট কবা হয়। 1933 সালে 
স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত সমস্ত সংশোধন একত্র সম্বলিত করিয়া 1.০০৪] 

0০010100171 4০৮ ০01 1933 (স্থানীয় শাসন আইন) নামে একটি 
ব্যাপক আইন পাশ হয় যাহাব ফলে খ্রিটেনের সমূহ স্থানীয় শাসন- 
ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয এবং পৃবের্বব 14010101081 00790196005 0005011- 
0961012 £৯০৮ 01 1882 আইনটি বাতিল হইয়! যায় । 1835 সাল হইতে 

আরম্ভ করিয়া বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ব্িটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার 

কাঠামো সম্পণরূপে পুনর্গঠিত হয ও উহার আধূুনিকীকরণও হয় । এখন 
আমর! বন্তমান ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব | 

ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার বর্তমান রূপরেখ। : 
বিটেনে প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইল তিনটি, কাউন্টি, ববো ও 

প্যারিশ | নম্যান এমন কি প্রাকৃনরম্যান যুগে ইহাদের উদ্ভব হয । সামস্ত 
যুগের প্রয়োজনে ইহাদেব কাজে লাগান হইয়াছিল | পুব্বেই বলা হইবাছে 
প্যারিশগুনি মূলতঃ গিজ্জার প্রয়োজনে আবনিভৃত হইয়াছিল, পবে স্থানীয 
শাসনন্যবস্থান অঙ্গীভূত হয় । পৌন জেলা ও পৌরববোগুলিতে প্যারিশ 
লোপ পাইয়াছে, কিন্ত গ্রামীন জেলাগুলিতে এএনও টিকিয়া আছে । 

18 
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বর্তমানে স্থানীয় শাসনের উদ্দেশ্যে ইংল্যাও ও ওয়েলস ( লগুন ছাড়া ) 
ছয়টি ভিন্ন শ্রেণীর এলাকায় বিতক্ত,-(1) প্রশাসনিক কিন্টি (4১0171015- 
0৪659 09065 ), (2) কাউন্টি বরো (0০800  9019521) ), 

(3) পৌর ববো (1/81010108] 01 10077-0081065 71981 ), (4) পৌর 

জেলা ( 01590 70195071005 ), (5) গ্রামীন জেলা ( হ২০191 701507005 ), 

(6) প্যারিশ ( ৮৪719 )1 ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রাথমিক শ্রেণী হইল-_ 
(1) প্রধানত: গ্রামীন এলাকায় পরিব্যাপ্ত প্রশাসনিক কাউন্টি যাহা! সব 
সময় ভৌগোলিক কাউন্টির সহিত এক নয় এবং (2) উহারই এলাকার 
মধ্যে বিক্ষিপ্ত প্রধান প্রধান শহরগুলি বা ঘন বসতি পর্ণ ছোট শহর 
এলাকার কাউ্টি বরো (0০805 7301০01)) | প্রশাসনিক কাউন্টির 

এককগুলি ( 01015 ) হইল কিন্টি জেলা (00101 701500065 ) | 
কাউন্টি জেলার মধ্যে আছে জনসংখ্যার তারতম্য অনুসারে কিছু 
পৌরজেলা ( 707990. 10:502015 ) ও অবশিষ্ট গ্রামীন জেলা ( 2751 

[0130105 ) ! ইহাদের মধ্যে বিক্ষিগুভাবে ছড়াইয়া আছে বহু সনদপ্রাপ্ত 
পৌর বা ননকাউন্টি বরো ॥। ইহাদের সহিত কাউন্টি বরোর প্রভেদ শুধু 
আরতনেই নয়, কাউন্টিবরোগুলি কাউন্টির সমান অধিকার, ক্ষমতা ও 

মর্ধাদা ভোগ করে এবং কোনভাবে কাউন্টির অধীন নয়। পৌর 

জেলাগুলি আবার পৌর ও গ্রামীন প্যারিশে ( 0025৪) & 20151 1১81190 ) 

বিভক্ত । সারা ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে প্রায় 11,000 প্যারিশ বর্তমান । 

লগ্ডনের শাসনব্যবস্থা স্বতন্ত্র, উহা পরে আলোচিত হইবে | প্রত্যেকটি 
এলাকাতেই একটি করিয়া প্রতিনিধিমূলক কাউন্সিল থাকে যাহা সংশ্রিষ্ট 
এলাকার স্থানীয় শাসন পরিচালনা করে । এখন আমরা উপরোক্ত ছয়টি 
শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সম্বদ্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব । নিমে একটি 

ছক দেওয়া হইতেছে যাহাতে বিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার চিত্রটি এক 

পলকে দেখা যাইবে | 
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ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের স্থানায় শাসনব্যবস্থা কাঠামোর 
নকশা! (1972 সাল) 

কেন্দ্রীয় সরকার 

22০-2848-2 
| | | 

58 কাউন্টি 83 কাউন্টি লগুন স্বানীয় শাসন 

কাউন্সিল বরো বহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল 

চু] 

259 রঃ রঃ পৌর %79 গ্রামীন 32 রী সিটি অব 
(ননকাউন্টি)ট জেলা জেলা লণ্ডন বরো লওন 

বরো কাউন্সিল কাউন্সিল কাউন্সিল কপোরেশন 

কাউন্সিল |. | 
1 । | 
ণ | 

প্রায় 7,600 3,100 কোট অৰ্ কো অৰ কোটি অৰ 

প্যারিশ প্যারিশ কমন হল অন্ডারম্যান কমন 

কাউন্সিল মিটিং কাউন্সিল 

(ক্ষুদ্র প্যারিশ 
গুলিতে ) 

প্রশাসনিক কাউন্টি : 

1888 সালের স্থানীয় আইনে (1,0908] 0০561017910 4৯0. ০? 
1888 ) কাউন্টি কাউন্সিলে স্ষ্টি হয় |] 1888 সালে সাবা ইংল্যা্ড 

ও ওয়েলসে বৃহত্তন লগ্ুন কাউন্সিল ছাড়া ইহাদের সংখ্যা ছিল 58 । 
উল্লেখ করা যাইতে পারে সময়ে সমযে সীমানার পুনধিন্যাসের ফলে 
উল্লিখিত সব কয়টি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যরি হেরফের হইয়া থাকে । প্রতিটি 

কাউন্টি একাট জনদপ্রাপ্ত কর্পোরেশন, সুতরাং আইনগত ব্যক্তিত্ব 

(75581 72190199119) আছে অর্থাৎ সম্পত্তির মালিক হইতে পারে, মামল। 

দায়ের করিতে পারে, ইত্যাদি । ইহার প্রশাসনিক কাঠামো 1835 সালের পর 

স্বাপিত বরোগুলিরই ধাঁচের | শাসনকাধ্য পরিচালনার জন্য ইহার একটি 

কাউন্সিল আঁছে । কাউন্সিলাররা স্থানীয়শাসন ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে 

নিব্বাচিত হয় | কাউন্টিকে কয়েকটি নিব্ধাচনী এলাকায় বিভাগ করা হয় 
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ও প্রতিটি এলাক! হইতে একজন করিয়া কাউন্সিলার নিব্বাচিত হন 

তিন বছবেন জন্য | তিন বছর পরে আবার নূতন নিব্বাচন অনুষ্ঠান হয়। 

নিব্বাচিত কাউন্সিলাররা তাহাদের মোট সংখ্যার এক তৃতীয় সংখ্যক 
অল্ডাবম্যান নিব্বাচিত করেন নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির 

হইতে, তলে তাহাদের কাউন্সিলাব হইবার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। 

কোন কাউন্সিলার অল্ডারম্যান নিব্বাচিত হইলে সেই আসনাটতে আবার 
উপনিব্বাচন হয । অল্ডারম্যানের পদ বিশেষ সন্মানের হইলেও তাহার! 

কাউন্সিলাব অপেক্ষা অধিক কোন ক্ষমতার অধিকারী নন। অল্ডারম্যানরা 
ছয় বৎসরেব জন্য নিব্বাচিত হন, প্রতি তিন বৎসর পর তাহাদের অর্ধেক 

সংখ্যক অবসবগ্রহণ করেন। 1946 সন হইতে কাউন্সিলেব ভোটারদের 

যোগ্যতা কমন্সসর্তার ভোটারদেরই অনুরূপ করা হইয়াছে । কাউন্সিলার 

ও অভ্ডারম্যানগণ মিলিতিভাবে নিজেদের মধ্য হইতৈ অথবা বাহির হইতে 

একজন সভাপতি (01781170191) ) নিব্বাচিত করেন। চেয়াবম্যান 

নিব্বাচিত হইতে হইলেও কাউন্সিলার হবার যোগ্যতা থাক! প্রয়োজন । 

কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে একজন ভাইসচেয়ারম্যানও নিব্বাচিত হন 
এক বছবের জন্য । চেয়ারম্যান যতদিন কর্মরত থাকেন জাট্িসি অব দ্য 
পীস (এ. ৮.) হিসাবেও কাজ করেন। কিছুদিন আগে পব্যন্ত আরও 
একবদ্ধর এই কাজ করিতেন | কিন্ত 1949 সনের 1956109 ০1 7১৪৪,০৪ 

/১০৮ আইনে এই' বিশেঘ স্ুবিধাটি হইতে বঞ্চিত করা হয়। চেয়ারম্যান 

তাঁহার কাজেব জন্য বেতন পান, কিন্তু কাউন্সিলাররা কাউন্সিলের কাজ 

করার জন্য শুধু যাতায়াতের ভাতা পান | 
কাউন্টিকাউন্সিলের কাধ্য হইল প্রধানত: কাউন্টির প্রশাসন পরিচালন! 

উহাব নীতি নিদ্ধাবণ এবং নিম্ুস্তরের সংস্থাগুলিব তন্বাবধান। তাছাড়া 
ইহণাবা নানা বিষয়ে যেমন পেন্সন ও সরকারী সাহায্য বিতরণ ব্যাপারে 

কেন্জীয সরকাঁবের সহযোগী (860০5 ) হিসাবে কাজ করিয়া থাকে | 
ইহাাদেন এলাকা বাস্তাঘাট (জাতীয় সডক ছাড়া ) ও পুলসমৃহ নির্মাণ 

ও রক্ষণাবেক্ষণ, কাউন্টির মধ্যে পুলিশের ব্যবস্থা করা, প্রাথমিক, মাব্যমিক, 

কাবিগবী ও উচ্চতব শিক্ষার পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য রক্ষাব জন্য বয়োজনীয় 

কাধ্য কবা, বদ্ধ, শিশু ও বিকলাঙ্গদের -ল্যাণমূলক কাজ, জীবজন্তদের 
রোগনিবামব, অগিরোধক ব্যবস্থা (76 70106601101) ), খাদ্য, 'উঘধপত্র, ওজন 

ও পরিমাপ, বিপণি প্রভৃতির পৰিদর্শনব্যবস্থা, পরিবহন রেজিট্রিকরণ, 
সাধারণ গ্রন্থগাব পনিচালনা, এইসব কাজের জন্য কর ধার্থ ও আদায় করা 
এবং প্রয়োজনীয় উপবিধি ( ৮5-47৪৭ ) রচনা করা, ইত্যাদির দায়িত্ব 



ব্িটেনে স্বানীয় শাসন 277 

কাউন্সিলের | এই সব দায়িত্ব পালনের জন্য কাউন্সিল অনেক স্থারী কর্মচারী 

নিয়োগ করিয়া থাকে যাহারা উহার কর্তত্বাধীন। ইহাদের মধ্যে প্রধান 
হইল একজন কাউন্টি করণিক (0০005 (01০), একজন কোঘাধ্যক্ষ 

(715830167 ) এবং একজন সার্ভেয়ার (9816০: ) | কাউন্সিলের 

ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী মোটামুটি নিম্বোক্ত পষায়ে ভাগ করা যায়-_অধসংক্রান্ত, 
সমাজসেবামূলুক, নিয়োগসম্পকিত, নগর ও কাউন্টিসভ্জা সংক্রান্ত ( 0%া 
810 0০100 7১191110176 ) | ছোটবড় নিক্বিশেঘষে এগুলি সকল 

কাউন্টিরই একই রূপ, অবশ্য কোন কোন কাউন্টি কাউন্সিলকে প্রাইভেট 

বিল আইনে মাধ্যমে বিশেষ ব্যাপারে ক্ষমতা দেওয়৷ হয় । সাধারণ ব 

বিশেষ ক্ষমত। সবই ইহারা পার্লামেন্টের আইনের মাধ্যমেই পায় এবং 

ইহাদের কোন কাজ 'আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করিলে তাহা 

বেআইনী হইয] যায় । 

কমিটি প্রথ : 

কাউন্সিলের আয়তন প্রায়ই এতবড় হয যে ইহা অনবরত বসিতে 
পারে না এবং সাধারণতঃ বছরে চারবার করিয়া বসে, যাহ৷ অবশ্য আইনত: 

আবশ্যিক। তাছাড়া এত বড় সংস্থার খুঁটিনাটি আলোচনা সম্ভব নয় । 

সেজন্য অধিকাংশ দৈনন্দিন কাজই হইয়া থাকে কতকগুলি কমিটি ও 

স্থায়ী কন্মচারীদের মাধ্যমে । আইন অনুযায়ী প্রতিটি কাউন্সিল কতকগুলি 
বিষয়ে যেমন, অর্থ, শিক্ষা, দরিদ্রত্রাণ ( 7৯০০: 61166), বৃদ্ধদের পেন্সন, 
জনস্বাস্থ্য, গৃহনিমাণ, কৃষি, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ--12টি কমিটি গঠন 

করিতে বাধ্য ৷? কছাড়াও কাউন্সিল ইচ্ছা! করিলে অন্য অনেক বিঘযে 

কমিটি গঠন করিতে পারে এবং সাধারণতঃ পথঘাট ও পুল, ওজন 
ও পরিমাপ ( %/০11)03 0 1415958169 ) এবং একটি কাধ্যকরী সমিতি 
( 6%০০811০ 001001665 ) লইয়। প্রায় 20 হইতে 30 সংখ্যক কমিটি 

গঠন করে । এছাড়া যুগ্ম কমিটিও হইয়া থাকে ধাহাতে কাউন্সিলের 

অর্ধেক প্রতিনিধি থাকে, যেমন কাউন্টি পুলিশ সংক্রান্ত কমিটিতে অর্ধেক 
সত্য কাউন্টি কাউন্সিলের ও বাকী সত্য জাষ্টস্ অব দ পীস (1..)। 
অনেক কমিটিতে আবার অতিরিক্ত কাজের চাপের জন্য সাবকমিটি নিয়োগ 

করিতে হয়। কাউন্টি শাসনের অবিকাংশ কাধ্যই কিন্তু কাউন্সিলারগণ 

বা কঝিটিগুলি করে না; স্থায়ী কন্মচারীরাই উর্ধতন কর্মচারীদের 

নির্দেশে করিয়া থাকে । উদ্ধতন কন্মচারীদের 'মধ্যে করণিক, 
কোঘাধ্যক্ষ, সার্ভেয়ার ছাড। একজন শ্রিক্ষা অধিকর্তী, একজন স্বাস্থয- 
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অধিকর্তা (76810) 00০67), একজন ওজন ও পরিমাপ ' পরিদশক 
(11092901011 01 %/6181109 2100 116990105 ) ও একজন ল্যাও এজেন্টও 
(12170 2890) থাকে |, ইহারা কাউন্সিল কর্তৃক নিব্বাচিত হয় 

ব্যক্তিগত ও পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে, কোন বাঁধাধর।৷ নিয়মানূসারে 
নয় । যদিও আইনতঃ কাউন্সিল যে কোন সময় তাহাদের কর্মচ্যুত 
করিতে পারে, কিন্ত সাধারণতঃ খুব বিশেষ কারণ ছাড়া তাহা করে না, 
অন্ততঃ রাজনৈতিক মতের কারণে কর্মচ্যুতি ঘটে না। ইহার ফলে স্থায়ী 
কন্মচারীরা নিজেদের কাধ্যকলাপের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়। নিষ্ঠার 
সহিত কর্তব্যপালন করিয়া থাকে এবং তাহাদের সততা, নিষ্ঠা, কন্মপটুত৷ 

ও অভিজ্ঞতার উচ্চমানের জন্য ব্রিটেনে কাউন্টি শাসন খুবই প্রগাতশীল 
ও মিতব্যয়ী | কাউণ্টির কাউন্সিলারদের যোগ্যতা ও জনকল্যাণনিষ্ঠার 
উচ্চ মানও বহুলাংশে কাউণ্টিশাসনের উৎকর্ধের কারণ । 

গৌরবরো ও কাউণ্টিবরে। ( 101)8০1702] 07: 07000017160 2700 (00111 
30700818 ) £ 

বর্তমানে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে শতকরা! প্রায় 80 জন মানুষই শহর 
এলাকায় বাস করে এবং এইসব অঞ্চলের স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলি হয় 
পৌর জলা ( 81৮20) 019010চ ), কাউন্টি বরো (০০09 6০91081) ) 

অথবা পৌর বরো (10010101091 ০0 00200081269 01008) ) হইয়। 
থাকে । বরোর বিশেষত্ব হইতেছে, ইহা রাজার নিকট সনদপ্রাপ্ত । 

কোন গ্রামীন অথবা পৌর জেলা জনসংখ্যাবৃদ্ধি পাইলে রাজার নিকট 
সনদের জন্য আবেদন করিতে পারে এবং সনদ মঞ্জুর হইলে উহা 

বরোতে বপান্তরিত হয় । পৌর জেলাগুলি যতদিন না সনদ পায় 
ততদিন 1894 সালের আইনের আওতায় শাসিত হয় । ইংল্যাণ্ড ও 
ওয়েলসে প্রায় তিন শতের মত বরো আছে যাহাদের মধ্যে কিছু কিছুর 

জনসংখ্যা কয়েক হাঁজাব মাত্র ; আবার ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুলের মত জন-- 

বহুল শিল্পনগরীও আছে । বরো হইতে হইলে জনসংখ্যার কোন ন্যুনতম 
সীমা নিদ্দিষ্ট নাই । তবে বর্তমানে একটি অলিখিত নিয়ম অনুসারে 
অন্ততঃ 20,000 জনসংখ্যা না হইলে কোন পৌরজেলাকে বরোর সনদ 
দেওয়া হয় না । 1933 সালের পুর্বে সনদের জন্য আবেদনপত্র বহু- 
সংখ্যক অধিবাসীদের স্বাক্ষর লাগিত, বর্তমানে আবেদনটি জেল 
কাউন্সিলের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সভায় অনুমোদিত হইলে তবেই পেশ কর৷ 
হয় | এক মাসের মধ্যে কোন আপত্তি না আসিলে একটি রাজকীয় 
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নির্দেশনামা ( 01007-00-০081101] ) মাধ্যমে সনদ মঞ্জবি হয়। কোন 
পৌর জেলা! বরো সনদ লাত করিলে উহার মরধাদা অনেক বৃদ্ধি পায় 
বরো! পৌর জেলা কাউন্সিলের ক্ষমতাগুলি ছাড়াও সনদ হইতে প্রাপ্ত 
অতিরিক্ত ক্ষমতাও লাভ করে। কোন কোন বরে! প্রথাগতভাবে ব৷ 

রাজকীয় নির্দেশে “সিটিঃ বলিয়া অভিহিত হয় : ইহাদের মযাদা আরও 
অধিক । অনেক সিটির মেয়রদের 'লর্ড মেরর* আখ্যা দেওয়] হয় | 

কোন বরোর জনসংখ্যা এক লক্ষে (100,000) পৌছিলে উহা। 

“কাউন্টি বরোর* (০০019 ৮০:০৪ ) মর্াদা লাভের জন্য একটি 

আইন পাশ করিতে পাল্ীমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে পারে, তবে 

সকল বরোই যে তাহ] করে এমন নয়। কিন্তু 1888 সাল হইতে 

কাউন্টি বরোর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং বত্তমানে ইহাদের সংখ্যা 
আশীর উপর | বরো এবং কাউন্টি বরোর মধ্যে প্রভেদ সংগঠন ব৷ 

প্রশাসনিক আকৃতিতে নয় | প্রভেদ হইল এই যে বরে ভৌগোলিক ও 
প্রশাসনিক দিক হইতে প্রশাসনিক কাউন্টির অংশ, কাউন্টিবরো স্বতন্ত্র 

তাবে একার্টি কাউণ্টির ক্ষমতা ও দায়িত্ব মণ্ডিত। সুতরাং ইহা যে 

কাউন্টির মধ্যে অবস্থিত তাহার কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত। এছাড়া সাধারণ 
বরো৷ '9 কাউন্টি বরোর সংগঠন বা ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী সম্বন্ধে কোন 

প্রভেদ নাই | বরে! বলিতে সাধারণভাবে একটি শহর এলাকাকে বুঝায় 
যাহ৷ রাজার নিকট সনদপ্রাপ্ত । স্থানীয় শাসনব্যবস্থার একক (9010) 

হিসাবে বরো ও কাউিন্টি বরো ছাড়াও আর এক প্রকারের বরো আছে 

তাহ] হইল পালামেণ্টীয় বরো | এগুলি কমন্পসভার সদস্য নিবর্বাচনের 

জন্য গঠিত এক একট্টি এলাকা | সাধারণতঃ পার্লামেন্টায় ও পৌরশাসন, 
বরোর পীমানা একই হয়, কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে পৃথকও হয় 1 

উল্লেখ করা প্রয়োজন পুবের্ব যদিও সব বরোই রাজকীয় সনদ দ্বারাই 
স্ষ্ট হইত বত্তমানে কাউন্টি বরে শুধু পালামেণ্টের সম্মতিক্রমেই গঠিত 
হইতে পারে । 

€পৌর বরোর শাসনসংস্থ : 

বরোগুবির শাসন কাঠামো মোটামুটিভাবে প্রশাসনিক কাউণ্টিরই 
অনুরূপ, কতক'গুলি ছোটখাটে। পাথক্য ছাড়া ৷? যেমন বরোকাউন্সিলের 
সভাপতিকে “চেয়ারম্যান? ( প্রশাসনিক কাউণ্টির ক্ষেত্রে) মা! বলিযা “মেয়র' 
বলা হয় : কাউন্টির ক্ষেত্রে নিব্বাচনী এলাকা এক-আসন বিশিষ্ট, বরোর 
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ক্ষেত্রে একাধিক আঁসন বিশিষ্ট, এবং ভোটারর। নিব্বাচনী এলাকার আসন- 

সংখ্যা যত ততসংখ্যক ভোট দিয়া থাকে : কাউণ্টির মতই বরোগুলিতেও 

কাউন্সিলররা তিন বছরের জন্য ও অল্ডারম্যানরা ছয় বছরের জন্য 

নিব্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্ত বরোতে প্রতি বৎসর কাউন্সিলারদের 
এক তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করেন ও তীহাদের স্থলে নৃতন কাউন্সিলার 
নিববাচিত হান ও অল্ডারম্যানদের ক্ষেত্রে প্রতি তিন বছর অন্তর অর্ধেক 

অবসর গ্রহণ করেন। বরোর মেয়রের পদমর্যাদা কাউণ্টির চেয়ারম্যান 

অপেক্ষা অধিক | তিনি কাউন্সিলের সভাষ সভাপতিত্ব করেন, অন্যান্য 
সদস্যের মত ভোট দেন এবং উৎসবাদিতে বরোর প্রতিনিধিত্ব করেন। 

অবশ্য তীহার কোন বিশেঘ প্রশাসনিক ক্ষমতা নাই বা কোন ভিটো 

ক্ষমতা নাই | সাধারণতঃ তিনি কোন বেতন পান না, তবে তাঁহার পদটি 
খবই সম্মানের । কাউণ্টির মতই বরোর ক্ষেত্রেও সকল ক্ষমতাই একটি 
নিব্বাচিত কাউন্সিলেই কেন্দ্রীভূত । ববো কাউন্সিলের ক্ষমতার উৎস 

বিবিধ,(1) রাজার সনদ, (2) সাধারণ প্রথাগত আইন (€ ০0100707 

19 ), (3) স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত পালামেণ্টের সাধারণ আইন ও বিশেষ 
আইন ( প্রাইভেট বিল ), (4) প্রভিসন্যাল অডার (€ 0০515101191 
01:৫0) | কাউণ্টির মতই ক্ষমতাগুলি তিন শ্রেণীতে বিতজ্ত--উপবিধি 

প্রণয়ন সংক্রান্ত, অর্থসংক্রান্ত ও প্রশাসনিক | ইহাব কাধ্যাবলী একাধারে 

কাউন্টি, জেলা ও প্যারিশগুলি সকলের যুক্ত কর্দুতৎপরতা একত্রিত 
করিয়া ; শহর এলাকার উপযোগিতার কারণে অবশ্য কিছুটা তারতম্য 
হয়। কাউণ্টির মতই বরে! কাউন্দিলও প্রধানতঃ দৈনন্দিন ও খঁটিনাটি 
কাধ্যের জন্য কমিটিগুলি ও স্থায়ী কন্মচারীদের উপর নির্ভর কবে, এবং 
উহাদের গঠন ও কাধ্যপদ্ধতিও একই ধরণের | 

প্যারিশ এবং গ্রামীন ও পৌর জেলা, (7১8115195 870 [ছাএ] ৪00 
৪71)822 ৫85681065 ) 2 

প্রতিটি প্রশাসনিক কাউন্টির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারেব স্বানীয শাসন 
প্রতিষ্ঠান দেখা যায় নিজ নিজ শাসনব্যবস্থা লইয়া । ইহাদের মধ্যে 

শহরাঞ্চলের বরো ও কাউণ্টিবরো সম্বন্ধে উপবে আলোচনা করা হইয়াছে । 
এখন গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনা করা প্রয়োজন ৷ এসবগুলিব 

শাসনব্যবস্থাই 1894 সালের 7015610 200 7১21151) 0000115 ১০ 

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বর্তমানে 1933 সালের স্থানীয় শাসন আইন দ্বারা । 
পল্লী অঞ্চলেব ক্ষুদ্রতম প্রাথমিক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান হইল প্যারিশ 
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( ?8179]) ) ; কতকগুলি প্যারিশের সমষ্টি লইয়া একটি গ্রামীন বা পৌর 
জেলা গঠিত হয়| কোন পল্লী এলাকায় শিল্পকেন্্র গড়িয়। ওঠার ফলে 
জনসংখ্যাবদ্ধি হইলে গ্রামীন জেলা কাউন্টি কাউন্সিলের কাছে পৌরজেলায় 

পরিণত কবিবার জন্য আবেদন করিতে পারে এবং উহার অনুমোদনক্রযে 
পৌরজেলার পধ্যায়ে উন্নীত হয় | দুই রকমের জেলারই সংগঠন একরপ | 
গ্রামীন জেলার সংখয। বর্তমানে 470 এবং পৌর জেলার সংখা কিছু অধিক । 
দই প্রকার জেলাতেই একটি নিব্বাচিত কাউহ্সিল আছে, জেলাব প্রত্যেক 
প্যারিশ হইতে একজন করিযা কাঁউন্সিলার নিবর্বাটিত হয় । কাউন্সিলের 
কাধ্যকাল তিন বৎসর, প্রত্যেক বসবে এক তৃতীয়াংশ কাউন্দিলার 
অবপর গ্রহণ করে ও তীাহাদেব স্থলে প্রতি বছর নৃতন নিব্বাচন হয়, 

আবার কাউন্সিলাররা পূরা তিন বছবও কর্মবত থাকিতে পারেন, যদি 
জেলা কাউন্সিলের অনুরোধক্রমে কাউন্টিকাউন্সিল সেরূপ নির্দেশ দেয়। 
বরো বা কাউদ্টির মত্ত ইহাদের অল্ডারম্যান নাই । কাউন্সিলাররা 

নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহিবৰ হইতে প্রতি বশর একজনকে 

চেয়ারম্যান নিব্বাচিত করে । পৌর জেলা ও বরোর মধ্যে প্রধান পাথক্) 

হইল্প বরে! সনদপ্রাপ্ত, পৌরজেল! তাহা নয় । তবে পৌরজেলা মনদের 
জন্য আবেদন করিতে পাবে এবং সনদ পাইলে বরোতৈে বপাস্তরিত 

হয় | গ্রামীন ও পৌর জেলাগুলির আয়তন সংশিষ্ট কাউন্টি কাউন্সিল 
ইচ্ছামত নির্ধারণ করিয়া দেয়। দূই প্রকাবেব জেলা কাউন্সিলেরই 

ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী একই প্রকাবেব। এলাকার পানীয়জল সরবরাহ, 
জনস্বাস্থ্য, আবভ্জনা নিফষাশন, ছোটখাট স্থানীয রাস্তা ও বাজার নিমাণ 
ও মেরামত, জনগণের অবসরবিনোদন ব্যবস্থাদি, গুহনিমাণ প্রভৃতির 
দায়িত্ব ইহাদের উপর | এছাড়া উহারা নানা ব্যাপারে লাইসেন্স মগ্ঙর 
করে ও অন্যান্য বিবিধ কাধ্য করে । পৌর জেলা কাউন্সিলের ক্ষমতা 

ও কাফ্যের পরিধি অপেক্ষাকৃত অধিক | জেলাগুলি প্যারিশদের অপেক্ষ। 
অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী | অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার 

বা কাউন্টি কাউন্সিল গৃহনিমীণ, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে জেলা- 
দের উপর দায়িত্ব অপণ করিয়া থাকে । কাউন্টি ও বরোদের মত 

জেলাগুলিতেও বেতিনভুক্ কর্মচারী থাকে | তাহাদেব মধ্যে প্রধান 
হইল একজন করণিক, কোঘাধ্যক্ষ, স্বাস্থ্য-অধিকর্তা, স্বাস্থ্য পরিদর্শক 
(58011 [11505০60: ) ও একজন ইঞ্জিনিয়ার | 

গার উদ্দেশ্যে ইংল্যাও কতকগুলি প্যারিশে বিভক্ত | ইহাদের 
সংখ্যা বর্তমানে এক হাজারেরও বেশী. স্থানীয় শাসন উদ্দেশ্যে প্যারিশ 
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সুধু পল্লী অঞ্চলেই বর্তমান । কিস্ত ইহাদের মধোও কিছু গ্রামীণ 
প্যারিশ ও কিছু পৌর প্যারিশ হাছে, স্থানীয় অবস্থার তারতম্য অনুসারে | 

যেখানে জনসংখ্যা তিনশতের অধিক এমন প্যারিশের স্থানীয়শাসন- 
কর্তৃত্ব একটি প্যারিশ কাউন্সিলে ন্যস্ত থাকে, জনসংখ্যা উহার কম 
হইলে কত্তত্ব প্যারিশ সভায় (1১9115) 1069008 ) এ অর্থাৎ সকলু 

করদাতাব প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে স্থানীয়শাসন সংক্রান্ত বিঘয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করা হয়। যেখানে জনসংখ্যা দুই শতের অধিক কিন্তু তিন শতের কম 
এমন প্যারিশে-প্যারিশ মিটিং যদি কাউন্সিল চায় তবে কাউণ্টি- 

কাউন্সিল নির্দেশ জারি করিয়া একটি প্যারিশ কাউন্সিল গঠন করিতে 

বাধ্য; কিন্ত জনসংখ্যা দুইশতের কম হইলে প্যারিশ মিটিংএর অনুরোধে 
ইচ্ছা করিলে একটি প্যারিশ কাউন্সিল গঠন করিতে পারে ! গ্রামীণ 
জেলাগুলিতে অবস্থিত প্যারিশগুলি এখনও পরস্ত স্থানীয় শাসন কাধ্য 

ছাড়াও গীজ্জাসম্পকিত কাজও করিয়া থাকে, কিন্তু পৌর গঞ্রেলাগুলিতে 

1894 সালের আইন পাশ হইবার পর প্যারিশের শুধু গীরজাসম্পকিত 
কাজই আছে। বড় প্যারিশগুলিতে করদাতাদের সভীয় 5 জন হইতে 
21 জন নিব্বাচিত সদস্য লইয়৷ কাউন্সিল গঠিত হয় এবং কাউন্সিলের 

কার্যকান তিন বৎসর । কাউন্সিলের সঠিক সদস্যসংখ্যা কাউন্টি কাউন্সিল 
নির্ধারণ "করিয়া দেয়। প্যারিশ কাউন্সিল বা প্যারিশ সভার স্থানীয় 

শাসনসংক্রান্ত কাজ খুবই অল্প-_প্যারিশে শিক্ষার বন্দোবস্ত করা, পত্তকাধ্য- 
সমূহ (0911০ 001 )১ স্থানীয় রাস্তা, কবরখানা, গণভবন (০0 
[ন৪]] ) বা জনসাধারণের মিলন স্থান নির্মীণ ও রক্ষা, আমোদ-প্রমোদ 
ও অবসরযাপন, রাস্তায় আলে! প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি । কখনও 
কখনও উদ্ধতন স্থানীয় সংস্থা তাহাদের উপর স্থানীয় ফুটপাত সারান বা 
পানীয়জল সরবরাহ প্রতৃতি কাজের ভারও অর্পণ করিতে পারে । এক- 
জন বেতনভুকু করণিক ছাড়া প্যারিশের আর কোন কম্মচারী থাকে 
না। স্থানীয় শাসনের এই সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কিছু করিবার 
প্রয়োজন হইলে প্যারিশ কাউন্সিলকে সে বিষয়ে উর্ধতন সংস্থাগুলির 

দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু করনণীয় নাই। 

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক : 
লগ্নের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পৃৰ্রে কেন্দ্রীয় 

সরকারের সহিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পক লুইয়৷ সংক্ষেপে 
"আলোচনা করা যাইতে পারে, কেনন। কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত লগ্ন 
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মহানগরীর (71911000115 ) সম্পর্ক অধিকতর নিবিড় । আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি যে যদিও বিটিশ স্থানীয় শাসন সংস্বাগুলির বহুদিন হইতে 
স্বাধিকারের এ্রতিহ্য দৃঢ়মূল, বিগত প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া কেন্দ্রীয় 
সরকারের সহিত ইহাদের সংযোগ এবং উহাদের উপর তত্বাবধান ও 

নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে , বিশেষ করিয়া 1945 সালের 

পর শ্রমিক সরকার কর্তৃক জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয়করণের 
নীতি কার্যকরী করার পর হইতে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির কাজের 
এলাকায় কেন্দ্রের অনুপ্রবেশ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে অনেকেই ইহাদের 

আত্মকর্তৃত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করিতেছে | অবশ্য পৃব্বেও 
এই সংস্বাগুলির সংগঠর্ণ জাতীর স্তরে প্রণীত আইন দ্বারাই নির্ধারিত 
হইত, কিন্তু আসলে তাহারা নিজেদের কাজকন্্ব আইন দ্বারা নিদিষ্ট 

গণ্ভীর মধ্যে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করিত। কিন্ত বাস্তব 
অবস্থার ও রাষ্ট্রের বিধেয় কর্মপরিধি সন্বদ্ধে ধারণার পরিবর্তনের সাথে 
সাথে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির কাধ্যক্রমের এক একটি করিয়া দফ৷ 

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম্রণের আওতায় আসিতে থাকে যাহাতে কোন 

একটি ব্যাপারে সম্পাদনের মান সমান ও সুষ্ঠু হয় বর্তমানে স্থানীয় 
শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় মানুঘের স্বাস্থ্য, মানসিক উন্নয়ন ও সাধারণ 
কল্যাণ সংক্রান্ত একটি বৃহৎ কর্মক্ষেত্র অধিগ্রহণ করিয়াছে এবং সেজন্যই 
স্থানীয় শাসনমংস্থাগুনির সহিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী বিভাগগুলির 

সংযোগ, সহযোগিতা ও সামস্তস্যবিধানের জরুরী প্রয়োজন দেখ দিয়াছে । 
কারণ এসব কার্যের সুষ্ঠু সম্পাদনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উতয় 
শাসনসংস্থাই সমানভাবে আগ্রহী । অবশ্য এই নূতন পরিস্থিতি শুধু যে 
ঝ্িটেনেই ঘটিয়াছে এযন নয়, বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই এই প্রবণতা 
অল্প বিস্তর দেখা যাঁয়। এখন কিভাবে বর্তমানে এই সংযোগ, সহযোগিতা 

ও সামঞ্জস্যবিধান সাধিত হইতেছে তাহা জানা দরকার | 

প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়, পার্লামেণ্ট স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত আইন 

প্রণয়ন করিয়৷ বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির সংগঠনের বপ- 

রেখা নির্ঘারণ করিয়া দেয়,যেমন স্থানীয় শাসনের জন্য কি কি এলাক। 

হইবে এবং তাহাদের কি ধরণের শাসনব্যবস্থা হইবে এবং তাহারা কিকি 

কাধ্যের ভার লইবে এমন কি তাহারা কি কি কমিটি গঠন করিতে ও 

অন্ততঃ কতগুলি সতা অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য থাকিবে, কেন্দ্রীয় সরকারের 

কর্মচারী হারা উহাদের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি । এইভাবে 

অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের মতই স্থানীয়শ্রাসনসংস্থাগুলিও এই আইনগুলির 



284 বিদেশী রাষ্ীসমূহের শাসনব্যস্থা-যুক্তরাজ্য 

মাধ্যমে পা্লামেণ্টের চুড়ান্ত কর্তৃত্বের অধীন। দ্বিতীয়তঃ পার্লামেণ্ট 
ইহাদের বিভিন্ন কাজের জন্য, যথা শিক্ষা, পুলিশ, পানীয়জল সরবরাহ 
প্রভৃতির জন্য অনুদান মগ্জরি করে এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের 
ব্যবস্থা করে । ইহার সাথে সাথেই আসে কেন্দ্রীয় সরকারের-_(ক) 
স্থানীয় শাসনসংস্থা যধাযথতাবে মঞ্জরিকৃত অর্থ ব্যয় করিতেছে কি ন৷ 
তত্বাবধানের অধিকার, ও (খ) যে সব কাজের জন্য অনুদান মঞ্জরি হয় 
সেগুলির উপযুক্ত মান দিদ্ধারণ করার অধিকার ঘোষণা এবং উক্ত মান 

যাহাতে রক্ষিত হয় সে উদ্দেশ্যে সাহায্য করা । এইভাবে কাউন্টি, বরো, 

জেলা প্রভৃতি সকল পরধধায়েব স্থানীয় শাসনসংস্থা নানা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 

সরকারের নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসিয়! পড়ে । 

তৃতীয়ত: প্রিভি কাউন্সিল অথবা প্রকৃতপক্ষে সপরিঘদ রাজা 
(8008 10. 0০900] ) বরে প্রভৃতি সংস্থাকে কপোরেশন গঠনের সনদ 

মঞ্জরির মাধ্যমে উহাদের কিছু কিছু ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করে এবং 
তার সাথে সাথে আসে কতকটা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ, যেমন তাদের সম্বন্ধে 

নতুন আইন বলবৎ হইবার তারিখ ধার করা ও এক সংস্থা হইতে অন্য 

সংস্থায় কাজের ভার হস্তান্তরিত কর] ইত্যাদি । 

পরিশেঘে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকগুলি প্রশাসনিক বিভাগ 
(6%০০৮0%০ 10699100961705 ) নানা স্থানীয়শাসন সম্পকিত ব্যাপারের 

তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে যে 
বিভাগটি সবর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সেটি হইল গুহনিন্নীণ ও স্থানীয় শাসন 
মন্ত্রক (147015079 0£ 13009105 800 [9০৪] 09৬01007020 ) | পুলিশ 
তত্বাবধানের ব্যাপারে স্বরাষ্্রমন্ত্রক (70709 00০9 ) এবং অধ্সাহায্য 

ব্যাপারে অর্থমন্ত্কও (71589015 ) এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

এছাড়া যে সব বিভাগ অগ্লবিস্তর গুরুতপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলি 
হইল শিক্ষামন্ত্রক, স্বাস্থ্যমন্ত্রক, জাতীয় বীমামন্ত্রক, কৃষি ও মৎস্যমন্ত্রক 
ইত্যাদি | কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগগুলি তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিলেও 
স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলি কখনও হোয়াইটহলের ( ড/17517211 ) অর্থাৎ 
কেন্দ্রীয় সরকারের শাখাতে পরিণত হয় নাই, যদিও অনেক ব্যাপারে 
তাহার কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ নিজ এলাকায় কেন্দ্রে” সহযোগা 
( 8£9005 ) হিসাবে করিয়া থাকে | দুয়ের মধ্যে সম্পকটা মোটামুটি 
এই যে স্থানীয় শাসনকার্ষ্যর সম্পাদন এবং সীমিতভাবে উহার নীতি 
নিদ্ধারণও এই সংস্থাগুলিতে বর্তায় এবং উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা ও, 
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বছ্ধুত্পূণণ অংশীদারের সম্পর্ক বিদ্যমান । একমাত্র লগ্তন পুলিশ 
প্রশাসনের স্বরাদমন্ত্রক দ্বারা প্রত্যক্ষ পরিচালনা ছাড়া কোনও স্থানীয় 
শাসন প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি নিজেদের বন্মচারী মাবকৎ 
হস্তক্ষেপ করে না ; তবে সরামরি হস্তক্ষেপ ব্যতীত অনেক কিছুই করিয়া 

থাকে | যেমন কেন্দ্রীয় বিভাগগুলি পরামশ ও তথ্যাদি সরবরাহ করে, 

অভিযোগাদি গ্রহণ করে, নানা বিঘয়ে তদস্ত করে, বিতকিত বিষয়ের 
সালিশী করে। উহাদের সংগঠন, কাধাপদ্ধতি, লক্ষ্য এবং কর্তব্য- 
পালনের জন্য প্রযোজনীয় সাজসরঞ্জাম কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত 

নিয়মকানুন কেন্দ্রই রচনা করে যাহ) তাহাদের পালন কবিতে হয়। 

তাহারা যদি এমন ফোন উপবিধি রচনা করে যাহা? তাহাদের ক্ষমতার 

গণ্তীর বাহিরে তাহা কেন্দ্র বাতিল করিয়া দেয়। অনেক ব্যাপারেই 
কেন্দ্রীর আইন অনুসারে তাহার! কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিসাপেক্ষে কাজ 
করিতে পারে এবং অনুমতি ব্যতীত পারে না | কতকগুলি খাতে 

তাহাদের হিসাব নিকাশ কেন্ত্রই পরীক্ষা করে এবং তাহাদের যদি কোন 
খণ লইতে হয় তবে কেন্দ্রের. অনুমোদন লাগে, এমন কি 1948 সনের 

আইন অনুসারে স্থানীয় কর আদাষের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির মৃূল্যায়নও 
( 83999996700 ) কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব । 

বিটেনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনের মধ্যে সম্পর্ক আরও পরিক্ষাব- 

ভাবে বুঝা যাইবে যদি ফান্সের সহিত উহার তুলনা করা যায়। ফান্সে 

কি কেন্দ্রীয়, কি স্থানীয়, দেশের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার সকল সূত্র 
কেন্রেরই একটি প্রশাসনিক বিভাগে কেন্দ্রীভূত, এ বিভাগটি হইল 

আভ্যন্তরীণ মন্ত্রক ( 11101905 ০01 07০ 110611গো ) এবং স্থানীয় শাসন- 
ব্যবস্থার এককগুলিক (80105 ) কেন্দ্রীঘ সবকাবের শাখা বলিল অত্যক্তি 

হয় না বাহাদের নিজস্ব কোন স্বতশ্ব সত্বা থাকে না । উল্ত মন্রকের একজন 

কর্মচাবী প্রিফেক্ট (0990 ) সেখানকার স্থানীব শাসনসংস্থা,_ (106791 
01610) এর সবেবসববা, তীহাঁবই নির্দেশ ও বাবস্থাপনায় উহাব কাজ 

চলে । সেখানে স্বানীফ শাসনের উপব কেন্দ্রাঘ পববারেব বর্তত্ব 
প্রশাসনিক ( 9%৩০01%০ ) ধরণের এবং উঠ] এতহ বাপক নে প্রকৃত- 

পক্ষে স্থানীয় শাসনের কোন অস্তিত্বই থাকে লা । আরও উল্লেখখোগা, 
কেক্দ্রেব এই সআব্বিক কর্তৃত্ব ফান্সে পরিকল্পিত ও এচেতনভানেহ প্রবর্তন 
করা হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র াসনব্যবস্থাৰ মবো একটা যৌজ্তিতা ও 

সামঞ্রস্য বজায় থাকে | ইংল্যাণ্ডে কিন্ত অবস্থাটা ' সম্পূণ ভি্নল্রপ | 

এখানে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব ক্রোন তত্ব অনুসারে বা পরিকক্পিততাবে 
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প্রবন্তিত হয় নাই ; বাস্তব অবস্থার চাপে ধাপে ধাপে নিতান্ত অনিবার্য 
কারণে ও অনিচ্ছায় ইহা গ্রহণ করিতে হইয়াছে : কেননা কেক্ত্রায় 

নিয়ন্ত্রণ ব্রিটেনের স্থানীয় শাসনের স্বাতন্ত্যের এতিহ্যবিরোধী । কাজেই 

এই ব্যবস্থায় কোন যৌক্তিকতা ব৷ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না, কেন্দ্রীয় 
সরকার বিভিন্ন স্ময়ে প্রয়োজনের তার্গিদে এখানে ওখানে তাহার হস্ত 

প্রসারিত করিয়াছে । এজন্য এই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপাবটি ফান্সের ন্যায় 
কোন একটি বিশেষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে কেন্দ্রীভূত হয় নাই। স্থানীয শাসনের 
বিতিনন ক্ষেত্রে সংশিষ্ট কেন্দ্রীয মন্ত্রক তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণেব দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছে ঠিক কর্তৃত্বের ভিত্তিতে না, অনেকটা সমানদের মধ্যে 
বন্ুত্বপূণ সহযোগিতার তিত্তিতে, যাহাতে দুই সরকারে কর্তৃব্যগুলি সুশৃঙ্খল 
ও সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়। পালামেণ্ট স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির কাজ 
সুসম্পন্ন করিতে বাঘিক অনুদান মঞ্জুরি করে, সংশিষ্ট প্রশাসনিক বিতাগ 
মঞ্জরিকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়িত হইতেছে কিনা তাহার উপর লক্ষ 
রাখে এবং প্রয়োজনমত বিতিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে তাহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 

প্রয়োগ করে,_যে সংস্থা বিশেষ উদ্যোগী নয় তাহাকে কন্মতৎপর করিয়া 
তুলিতে এবং যে সংস্থা অতিরিক্ত আগ্রহী '3ও অধীর তাহাকে সংযত 
করিতে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই স্বানীয় শাসনসংস্থাগুলির স্বাধীন সত্তা 
নিংশেঘ করিতে নয়। প্রত্যেকটি সংস্থার নিব্বাচিত কাউন্সিল স্থানীয় 
মানুঘদের ' সুখস্থাচ্ছন্দ্য বিধানে তৎপর এবং সেজন্য তাহারা কর ধার্য 
করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, বিভিন্ন বিতার্গে কাধ্য পরিচালনার জন্য স্থায়ী 
কর্মচারী নিয়োগ করে এবং তাহাদের কাজের তত্বাবধান করে। এইসব 

দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে কেন্তর হস্তক্ষেপ করে না, কেন্র শুধু লক্ষ 
রাখে যে ঠিকমত কাজ চালাইবার জন্য যে সব বিধিনিষেধ পালামেণ্ট 

বা কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রশাসনিক বিভাগ আরোপ করিয়াছে সেগুলি 
পালিত হইতেছে কিন এবং প্রশাসনের নির্ধারিত ন্যনতম মান বজাব 

থাকিতেছে কিনা | উহার ক্ষমতা অনেকটা নেতিবাচক (1858811%5 )। 

জগ্ডন মহানগরীর স্থানীয় শালনব্যবস্থা। ঃ 
পুবের্বই বল! হইয়াছে যে ব্রিটেনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামোতে 

লগ্ডন মহানগরীর কিছুটা বিশেষত্ব ও অনন্যতা আছে। সেজন্য ইহার 

পুথক আলোচনা প্ররোজন । এখানেও অবশ্য বন্তমান ব্যবস্থা প্রাচীন কাল 
হইতে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক এতিহাসিক বিবস্তনের ফলশ্তি। বর্তমান 
মহানগরীর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত আদি লগ্ডন নগরী যাহা “01 ০? 
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[00000 নামে খ্যাত তাহার শাসনব্যবস্থা এখনও প্রায় সেই যুগেরই 
রহিয়াছে । কিন্তু উহাকে কেন্দ্র করিয়া চতুষ্পার্শে বহুদূর বিস্তৃত যে সব 
ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল গড়িয়া ওঠে যাহাকে লওন মহানগরী (14০6০001- 
010 [.017000 ) বলা হয়, 1855 সালের মেট্রোপলিটান পরিচালনা আইন 
(1451101011091) 7৬197182610070 4১০) চালু হওয়ার পৃবর্ব পধন্ত সেগুলির 

স্থানীয় শাসন ন্যস্ত ছিল একশতের উপর প্যারিশে যাহাদের শাসনসংস্থা 
ছিল তেষ্টি ( %85:0195 ) নামে একটি ক্ষুদ্র নিব্বাচিত বোর্ড ও অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র প্যারিশগুলিতে কয়েকটি করিয়া একত্রে একটি জেলাবোর্ড এবং 
সমগ্র মহানগরীর (71515০0019 ) জন্য মেট্রোপলিট্যান বোর্ড অবৃ ওয়ার্কস্ 
(১150002011602 73০2খ] ০? ড/0713 ) নামে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান 
ছিল যাহাতে লণ্ডন সিটি, প্যারিশ ভেষ্ট্ি ও জেলাবোর্ডগুলির মনোনীত 

প্রতিনিধিরা থাকিত। মিডল্সেক্স, সারে ও কেণ্ট কাউন্টিগুলিও মেট্রো- 
পলিট্যান বোডের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। দ্রতগতিতে শিল্পায়ন ও জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে সব জটিল সমস্যা দেখা দেয় তাহার মোকাবিলা 
করা এইসব সংস্থার সাধ্যাতীত হইয়৷ দাড়ায়। ফলে পৌরজীবন প্রায় 
বিপধস্ত হইয়া পড়ে । তখন পৌরব্যবস্থার সংস্কার ও পুনগঠনের জন্য 
পার্লামেণ্টকে অগ্রণী হইতে হয় । 1855 সনের আইনেও সমস্যার সমাধান হয় 
না। 1888 সালে স্থানীয় শাসন আইন ( 7০০৪] 0০ড০7:00760% 4১০ ) 
নামে যে ব্যাপক আইনটি পাশ হয় তাহাতে লণ্ডনের শাসনব্যবস্থারও 
কিছু সংস্কার সাধন হয়। এই আইনে লগ্ন মেট্রোপলিস হইতে 
মিডল্সেক্স, সারে ও কেণ্ট কাউন্টিগুলিকে বাদ দিয়! ইহাকে একটি স্বতন্ত্র 
প্রশাসনিক কাউন্টি (40100101521 0080005 ০06 7,00001) ) করা 

হয় এবং ইহার প্রশাসনসংস্থা ল্গন কাউন্টি কাউন্সিল (1.000901 

0০৮0 00401] ) মেট্রোপলিট্যান বো অৰ্ ওয়ার্কসের স্বলাভিঘিক্ত 

হয়| প্রায় 11? বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া এই লগ্ডন কাউন্টি স্বাপনের 

সময় হইতেই লগ্ডনের আধুনিক স্থানীয় শাসনব্যবস্থার পত্তন বল! যাইতে পারে । 
কিছুদিন পরেই লগ্ডন কাউন্টিকে 28টি মেট্রোপলিট্যান বরোতে ( 71510- 

00116217 139109981) ) বিভক্ত করিয়৷ প্রত্যেকটিতে সীমিত স্বায়ত্ুশাসন ক্ষমতা 
বিশিষ্ট কাউন্দিল স্বাপিত হয় | 1899 সালে লণ্ডন মহানগরীর স্থানীয় 

শীসনের ভিন ভিন্ন সংস্থার কপরেখা একত্রিত করিয়া লণ্ডন শাসন আইন 
(7.000010 0০561201060 4১০) নামে একাটি আইন পার্লামেণ্টে পাশ 

হয়। ইহার সাথেই লণ্নের শাসনবাবস্থার আধুনিকীকরণ সাধিত হয়। 
ইহাতে লগ্ন মহানগরীতে তিন স্তরবিশিই শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়-_লগুন 
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কাউন্টি কাউন্সিল, গাটি অব লগ্ন কর্পোরেশন ও 2৪টি লগ্ন 
মেক্রোপলিট্যান বরো কাউন্সিল লইয়া । 196১ সালের এখ্রিল মাস পধযস্ত 
এই ব্যবস্থা চালু থাকে | মেট্রোপলিট্যান বরোগুণি গঠিত হইলে প্যারিশ 
ভেষ্ট্রি ও জেলাবোর্ডের অস্তিত্ব লোপ পায়, কিন্ত লগ্ন খিটি কর্পোরেশনটি 
অব্যাহত থাকে । সিট কর্পোরেশনের শাসনব্যবস্থা এখনও পধ্য্ত 

প্রায় একই রকমের রহিয়াছে । পরে ইহার বণনা করা হইতেছে । 

লগডনের বাকী অংশের শাপনব্যবস্থা় লগ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল ও 

মেট্রোপলিট্যান বরো কাউন্সিলগুলিৰ মধ্যে কাব্য ও ক্ষমতা বণ্টন অনেকট। 
যুক্তরাহ্ীফ় ধাচে করা হইয়াছিল | সাম্পৃতিক কালে 1.010৫01) 03০0৮০707- 
10900 4৯০৮ ০0 1939 নামে আর একটি আইন পাশ হয় যাহাতে এ 

সময় প্ন্ত এ এলাকার স্থানীয় শাসনের তদানীন্তন রূপরেখা সন্নিবেশিত 
হয়| বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি লণ্ডন শহর প্রনারিত হইয়৷ মিডল্সেক্স 

ও চারিদিকের অন্যান্য কাউন্টিতেও অনুপ্রবেশ করে, ফলে এইসব 

এলাকাগুলির লুষ্ঠু স্থানীয় শাসনের নৃতন সমস্যা দেখা দেয় এবং 
মেট্রোপলিট্যান এলাকায় পুনবিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দেয় | এই উদ্দেশ্যে 
1957 সনে স্যার এডুইন হাবাটের ( পরে ল হাবাট ) সভাপতিত্বে একটি 
রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হয় । কমিশনকে এই এলাকায় যাহাতে সুষ্ঠুভাবে 
স্বানীয় শাসন কার্যকরী হইতে পারে এবং সেজন্য কিভাবে বিভিন্ন সংস্থার 

মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন কর! প্রযোজন সেসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংস্কার সুপারিশ 

করিতে বলা হয় । 1960 সালে কমিশন রিপোট প্রকাশ করে । রিপোর্টে 
স্মপাবিশ করা হয় লণ্ডন বরোগুলি হইবে স্থানীর শাসনেব প্রাথমিক একক 

এবং যে সব কাজ বৃহত্তর লগনের সমগ্র এলাকায় একত্রে অধিকতর সুষ্ঠভাবে 
সম্পাদন করা যায়, সেগুলি ছাড়। অন্যসব ব্যাপারে ইহাদের উপর 

দায়িত্ব অপণ করা হইবে। পৃব্বোক্ত বিঘরগুলির তার থাকিবে বৃহত্তর 
লগ্ডন সংস্থার উপর | বৃহত্তর লগ্ন হইবে 191টি বিভিন্ন শ্বানীয় শাসন 
প্রতিষ্ঠানের এলাকা জুড়িয়া । বিপোর্টের ভিত্তিতে 1963 সনের লগ্ন 

শাসন আইন (700001) 09৮০1001600 4১০, 1963) নামে একটি 

আইন পাশ হয় যাহা লগ্ডনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে নৃতনতাবে বিন্যাঁস 
করে । আইনটি 1965 সনের |ল। এপ্রিল হইতে কাধ্যককী হয়। 
এই আইনেব আওতায় লগ্ডন ও মিডনুসেক্স প্রশাসনিক কাউন্টি দুইটি, 
28টি মেট্রোপলিট্যান বরো, বৃহত্তর লণ্ডতন এলাকার অন্তভুক্ত অন্যান্য 

পৌর বরো ও পৌর জেলা, সব্বসমেত ৪85টি সংস্থা বলুক্ত হয় এবং 
লণ্ডন 'ও মিডন্সেক্স কাউন্টি এবং হাট ফোর্ড শায়ার, এসেক্স, কেস্ট ও 
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সারে কাউ্টিগুলির অংশবিশেষ, তিনটি কাউন্টি বরো এবং 83টি পৌরবরো 
ও পৌরজেলা লইয়া “বৃহত্তর লণ্ডন'' গঠিত হয় যাহার আয়তন হইল 
প্রায় 620 বর্গমাইল ও জনসংখ্যা 80 লক্ষের মত | অবলুপ্ত এলাকাগুলির 
শাসনসংস্থার স্থলে স্থাপিত হইল,--(1) একটি বৃহত্তর লগ্ন সংসদ 
(01696601000) 0:0010011), ইহ! পৃবের্বর লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের 

স্থলাতিঘিস্ত হয়, কিন্তু বৃহত্তব এলাক] ব্যাপিযা, (02) 32টি বৃহত্তর লগ্ন 
ববে। কাউন্সিল (প্রতিটি বরোর জনসংখ্যা 170,009 হইতে 340,000 

এর মধ্যে ) | ইছারাই লগনের স্বায়ত্তশীসনেন প্রাথমিক একক হিসাবে ধাধ 
হইয়াছে, নৃতন কাধ্য ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া | বৃহত্তর লণ্ডনের কেন্দ্রের 
নিকটবত্তী 12টি বরো ও"'লগন পিটি লইয়া আভ্যন্তরীণ লগণ্ডন শিক্ষা 
কর্তৃপক্ষ ([গ)0 [00760 [:00000020, £4791 ) গঠিত | শিক্ষা 

ছাড়া অন্যান্য স্থানীয শাসনঘট্টিত কাধ্য বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল ও লগ্ন 
বরোগুলির মধ্যে বন্টিত। ক্ষমতা ও কার্য বণ্টনের নীতি হইল যত বেশী 
সম্ভব কাজের ভার লগ্ডন বরোগুলির উপর ন্যস্ত করা এবং বৃহত্তর লণ্ডন 
কাউন্সিলের উপর এমন সব কাজেব ভার অপ্পণ করা যাহা সারা বৃহত্তর 
লগডন এলাকার সহিত সংশ্রিষ্ট । বৃহত্তর লণ্ডন বরোগুলি পূরের্বকাব 
মেট্রোপলিট্যান বরোগুলি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতার অধিকারী এবং জনসংখ্যা 
ও আঘথিক সঙ্গতিব দিক হইতেও উহাদের অপেক্ষা অধিক শল্তিশালী | বড় 

বড় পরিকল্পনা, প্রধান প্রধান সড়ক নিম্মীন ও বক্ষণ, এ্যা্ুলেন্স, অগ্রিনিব্বান- 

কাধ্য, মলা নিকষাশন, পযঃপ্রণালী, জ'লনিফাঘন ব্যবস্থা ( 01510566 ), 

জনস্বাস্থ্য ব্ঘিষক বিধিনিষেধ প্রণয়ন ও টেমস বন্যানিবাবণী ব্যবস্থা প্রভৃতির 
দায়িত্ব বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিলে ন্যস্ত হইয়াছে । আবার গুহনির্মানের 
ক্ষেত্র বৃহত্তর লগ্ন কাউন্সিল ও লণ্ডন বরোকাউন্সিল উভয়েরই এক্তিযার- 
ভুক্ত, বরোর কন্ধমতরৎ্পরতা উহাব সীমানার মব্যে সীমিত, ঘন্যটির সারা বৃহত্তর 
লগুন এলাকা এমন কি সীমান্তবত্তী নগরগুলিব বোগনাজসে বৃহত্তর লন 
এলাকার বাছিনেও | উল্লিখিত কাঁধ্যাবলী ছাড়া স্থানীয়শাসনসংক্রান্ত 
অন্যান্য অনসেবামূলক' কাজের ভার বৃহত্তব লওন বরোগুলিতেই বত্তীর, 
যেমন মেট্রোপলিট্যান সড়কগুলি ছাড়া অন্যসব আঞ্চলিক রাস্তাঘাট নিমীন 

মেরামত, পরিক্ষার রাখা, আলোর ব্যবস্থা করা, পাকা পয়ঃপ্রণালী নিমনান, 

সাধারণ স্বানাগার, গ্রশ্থালয়, কাবখান৷ প্রভৃতির তত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ, 

ইত্যাদি | স্থানীয়শীসনঘটিত কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের 
ভার বিশেষ বিশেষ সংস্থার উপর ন্যস্ত আছে, যেমন জলসববরাহের জন্য 
মেট্রোপলিটন ওয়াটার বোর্ড, পরিবহন শ্্যবস্থার অন্য লগ্ন ট্রান্সপো্ট 
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বোড, বন্দর পরিচালনার জন্য লগ্ন বন্দর কর্তৃপক্ষ (2016 0 [00001 
£00000 ), ও সিটি এলাক। ছাড়া বৃহত্তর লগ্নে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার 

জন্য মেট্রোপলিট্যান পুলিশ কমিশনার যাহার এসাকাকে বলা হয় 901০. 
0০11621 7০01196 70150106 ইত্যাদি | 

সিটি আব. জণ্ডন : 

লগ্ন সিটিব আয়তন ও কাধ্যক্রম এই আইনেও বিশেষ কোন পরিবর্তন 

হয় নাই। উহ বহুলাংশে সামস্তযুগীয় চরিত্র বজায় রাখিয়াছে এবং বৃহত্তর 
লগ্ডন সংসদের নিয়ন্ত্রণ হইতে অনেকটা মুক্ত | সির্টি কর্পোরেশন প্রধানতঃ 
বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত রাজকীয় সনদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং পৃবেরের ন্যায় 
তিনটি পরিঘদের (০০৮ ) মাধ্যমে কাজ চালাইয়৷ থাকে | শিক্ষাক্ষেত্রে 

সিটিতে আভ্যন্তরীণ লণ্ডন বরো কাউন্সিল ( [10061 [:007001. 730101081) 

98011) কাধ্যনিব্বাহ করে । সিটি কর্পোরেশনের কয়েকাটি বিশেষ 
ক্ষমতা আছে,_যেমন ইহার নিজস্ব পুলিশবাহিনী পরিচালনা, স্থাস্থ্যবিধান 
(9817169000 ), টেমস্ নদীর পুলগুলির ও বন্দর এলাকার স্বাস্থ্যরক্ষার 
দায়িত্ব । তাছাড়া ইহার জিম্মায় প্রচুর বেসরকারী অর্থ তহবিল ও সম্পত্তি 

আছে যাহ! হইতে নানা শিক্ষামূলক ও দাতব্য প্রকল্পের ব্যয়বরাদ করা 

হয়.এবং লর্ড মেয়রের বেতন (1965 সালে 15,700 পাউও ) ও আতিথ্য 
ও আপ্যায়ন খাতে আনুঘঙ্িক ব্যয় নিব্বাহ করা হয়। 

এখন 1963 সালের আইনের আওতায় লণ্ডনের স্থানীয় শাসনের 
তিনাট প্রধান সংস্থার (লগ্ডতন সা কর্পোরেশন, বৃহত্তর লণ্ডন বরো 
কাউন্সিল ও বৃহত্তর লুণ্ডন কাউন্সিল ) সংগঠনের বিবরণ নিয়ে সংক্ষেপে 

দেওয়া হই তেছে । 

সিটি অব্ জণ্ডন কর্পোরেশন : 
পৃব্বেই বলা হইয়াছে আদি লণ্ডন নগরীর সীমানা ও শাসনব)বস্থা 

পুরাকানন হইতে প্রীয় অপরিবন্তিতই আছে। ইহার এলাকা মাত্র এক 

বর্গমাইলের মত এবং সারাক্ষণ বসবাসকারী বাসিন্দাদের সংখ্যা কয়েক 
হাজারের মত | 1835 সালে 10010108] (09100918001)5 4১০ ছার! 

ইংল্যাণ্ডের পৌর কপোোরেশনগুলির যে সংস্কার সাধন কর হইয়াছিল 

লগ্ডন নগরীকে তাহা ম্পর্শ করে নাই। লণ্ডন সিটির কর্পোবেশন ল 

মেয়র ও তিনটি কাউন্সিলের (০০ ) মাধ্যমে পৌরশাঁসন পরিচালনা 
করে | এগুনিকে বল। হয্ম যথাক্রমে কোট অব কমন ফাউন্সিল, (091 
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01 ০০1010070 0০0011 ), কোটি অব অল্ডারমেন (0০ ০01 4১101 
[100 ), ও কোর্ট অব কমন হল (0০ 06 00200701, 11811 )। 

ইহাদের মধ্যে 0০1৮ 07 007010017. 0০01101]টিই প্রধান কাধ্যকরী 
সংস্থা । কর্পোরেশনের যাবতীয় জম্পর্ভি ও সীলমোহর (5681) ইহারই' 
হেপাজাতে থাকে । নগরীটি মোট 26টি ওয়ার্ডে ( ৮৪1 ) বিভক্ত এবং 
প্রতিটি ওয়ার্ড হইতে আয়তন অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যক প্রতিনিধি নিব্বাচিত 
হয় কোটি অব কমন কাউন্সিলে । সিটিতে বসবাস বা ব্যবস। কর। 
ভোটারের যোগ্যতার ভিত্তি । প্রতি বৎসর ভোটারগণ দ্বারা নিব্বাচিত 
159 জন কাউন্সিলার ছাড়া কোঠি অৰ্ কমন কাউন্সিলে ভোটার দ্বারাই 
€( অন্যান্য সংস্থার মত *কাউন্সিলারগণ কর্তৃক নয়) প্রতি ওয়া হইতে 
একজন করিয়৷ প্রত্যক্ষভাবে নিববাচিত 26 জন অন্ডারম্যান থাকেন 

যাহারা যাবজ্জীবন এ পদে অধিষিত থাকেন। উল্লেখ করা যাইতে 
পারে অন্য কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে অল্ডারম্যানরা যাবজ্জীবন পদাভিঘিক্ 
থাকেন না। লর্ড মেয়র ( [010 [১৪১০ ) কমন কাউন্সিলে সভাপতিত্ব 
করেন । 1952 সাল পধস্ত কাউন্সিলারদের সংখ্যা! ছিল 206, কিন্ত এ 
বছর সংখ্যা হাস করার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করায় এই সংখ্যা ক্রমশঃ 
159 এ কমান হইয়াছে! ল মেয়রসহ অল্ডারম্যানদের লইয়া কোর্ট 

অব্ অল্ডারমেন (0০1 9£ 41050060 ) গঠিত হয় | অল্ডাবম্যানর! 
পদাধিকারবলে জাষ্টিস্ অৰ্দ্য পীসু (3. ৮.) হইয়া “থাকেন | তৃতীয় 

কাউন্সিল হইল কোটি অব কমন হল ( ০০ ০1 00011001) [791] )। 

ইহা লঙ মেয়র, দূইজন শেরিফ (81)6116), দুইজন অন্ডারম্যান এবং 
সমস্ত লিতারিম্যান (1459151060 ) যাহারা আবার সিটির ফীম্যান 
( ?591767) ) হিসাবে বিভিন্ন সিটি কোম্পানীর (০169 00277910199 )' 

বিশিষ্ট পোঘাক পরিবার অধিকারী তাহাদের লইয়া গঠিত। এগুলি সবই 
মধ্যযুগের অবশিষ্ট নিদর্শন । তখনকার দিনে বিভিন্ন ব্যবসায় ও গিল্ডের 
( ৫110 ) সভ্য হিসাবে তাহারা বিশেষ সুবিধার অধিকারী হইতেন 
এবং সিটিব ফিম্যানের € 2661021) ) মর্যাদা লাভ করিতেন । বত্তমানে 

সিটি কম্প্যানিগুলি প্রাক্তন বিশেঘ বিশেষ বৃত্তির নামে চিহিতি গিল্ড- 
গুলিরই উত্তরসূরী, যদিও এখন তাহাদের এইসব বৃত্তির সহিত কোন 
সংশ্রব নাই | ইহাদের নিভারিম্যানরা (11%5716 ) বিশেষ বিশেষ 

পোঘাক পরিধানের অধিকারী | ইহারাই সিটির কমনহল পরিঘদের 
(09ঘ ০ 00101900211) সত্য হন। এই পরিষদ দুইজন 

শেরিফ নিবর্বাচিত করে এবং প্রাক্তন শেরিফদের মধ্য হইতে দুইজন 
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অন্ডারম্যানকে মনোনীত করে। কোর্ট অবৃ অল্ডারমেন এই ' দুইজন 
অল্ডারম্যানের মধ্য হইতে প্রতি বসর 29শে সেপ্টেম্বর তারিখে লর্ড 
মেয়র নিব্বাচিত করে ও রাজার অনুমোদনের জন্য নাম পাঠায় । রাজার 
অনুমোদন অবশ্য আনুষ্ঠানিক | লর্ড মেয়রকে হাইকোটের বিচারপতিব। 
পিটির প্রধান ম্যাজিষ্টেটে হিসাবে শপথ পড়ান । লর্ড মেয়রের পদটি 
খুবই সন্মানের এবং জাকজমকপূর্ণ, কিন্ত তাহার বিশেষ কোন প্রশাসনিক 
ক্ষমতা নাই | তিনি কোন কন্মচারী নিয়োগ করেন না বা তাদেব কাধ্য 
তত্বাবধানও করেন ন। বা অন্য কোন কাধ্য স্বাধীনভাবে পরিচালনা 
কবেন না। তিনি তিনাটি কাউন্সিলের সভাতেই সভাপতিত্ব করেন এবং 

সরকারী উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে “সিটির' প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। 
তিনি যদি আগেই “নাইট? না হইয়া থাকেন তবে তাঁহার কার্যকালেব 
যধ্যে রাজা তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূঘিত করেন। তীহাঁর কার্ধয- 
কালে পদাধিকারবলে প্রিভি কাউন্সিলার হইয়৷ থাকেন। তিনি উচ্চ- 

হারে বেতন পান এবং তাহার বাসের জন্য “ম্যানসন হাউস” সৌধটি 
নির্দিষ্ট আছে। “সিটিতে” একাধিক ভীকজমকপুণ উৎসব অনুষ্ঠান হয 
তাহাকে কেন্্র করিয়া, একটি হইল “গিল্ড হলে তাহার কাধ্যালয়ে 
“লড মেযর দিবস” (7010 19৩75 198) পালন, যাহাতে সারা 

লগুনের গৃণ্যমান্য ব্যক্তিরা নিমন্ত্িত হন এবং আদব আপ্যায়ন পান এবং 
আর একটি--লর্ড মেযবের বাঘিক শোভাযাত্রা (1010 7120759170৬ ) 
যাহা সকল লগুনবাসীর দশনীয় বস্ত। সকল পৌন উৎসবে বা বিদেশী 
রাজারাজডা বা সন্ত্রান্ত অতিথিদের সম্বদ্ধনা উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদিতে 

এতিহাসিক গিল্ডছলু সৌধে লঙ মেষৰ ও তাহাৰ অল্ডারম্যান ও কমন 
কাউন্সিলারদের বণাঢ্য উপস্থিতি বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিলের সভাপতি ও 
কাউন্সিলারদের মান ও নিম্পভ কবিয়া দেয়। এক কথায বলিতে 

গেলে গিটি অৰ্ লগুন পৌর প্রতিষ্ঠানটি তাঁছার মধ্যযুগীয সাজসজ্জামণ্ডিত 
হইযা এখনও জামত্তযুগের জ্মৃতি ও এঁতিহা বক্ষা কবিযা চলিতেছে। 
বর্তমান যুগে চতুর্দিকেব গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলেব সহিত মধ্যযুগের এই 
স্মৃতিচিহাট একান্তই অযুগোপযোগী অসঙ্গতি বলিয়। মনে হয় এবং ইহা 
সংস্কারপন্থী প্রগতিশীল মানুঘদেব কাছে চক্ষঃশুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 
তাহারা মনে করেন ইহার অতিরিক্ত মধাদা ও সন্ম বৃহত্র লণ্ডনের 

বাকী অংশের গণতান্ত্রিক পৌরব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে । কিন্তু 

তবুও ইহা যে টিকিয়া আছে তাহার প্রধান কারণ হইল মোটের উপর 
ইহার এলাকাটি স্রশাসিত | কর্মচারীরা সৎ ও দক্ষ এবং পৌর কাজকর্ম 
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ভালভাবেই পরিচালিত হয়, করের বোঝাও সম্পত্তির মূল্যের তুলনায় 
কমই | স্রতরাং বাসিন্দারা ইহার কাজে সন্তষ্ট | অবশ্য প্রধান প্রধান 

পৌরকর্ষেরে জন্য সিটি প্রধানত: লুণ্তনের অন্য পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির 

উপর নির্ভরশীল | কিন্তু ইহার একটি নিজম্ব পুলিশবাহিনী ও আদালত 
আছে যাহা লগ্ডনের অন্য কোন শাসনপ্রতিষ্ঠানের নাই । ইহার টিকিয়া 

থাকার আর একটা কারণ ইংরাজ জাতির সহজাত বক্ষণশীলতা৷ যাহা। 
প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে আকডাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত যদি না উহার অসুবিধা 

একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 1963 

সালের লগ্ন শাসন আইনে লণ্ডতন সিটি কপোরেশনের সংগঠন ও ক্ষমতার 

কোন পবিবত্তন না করিলেও উহাকে উহাব পুব্বেকোর বিশেষ ক্ষমতা- 

গুলি ছাড়াও একটি বৃহত্তর লণ্ডন বরোর ক্ষমতাগুলি দেওয়া হয়, অতিরিক্ত 
ক্ষমত! হিসাবে, যদিও সেজন্য ইহা একটি লুণ্তন বরোতে পরিণত হয 

নাই । 

বৃনত্তর লগুন কাউন্দিল (097928007 [,071007) 0088018 ) 

একজন সভাপতি ( 017017097। ) একজন উপসভাপতি ( ৮:০০- 
017911081) ), একজন সহকারি সভাপতি (799019 01191177270, 

100 জন কাউন্সিলার ও 16 জন অল্ডারম্যান লইযা বৃহত্তব লগ্ন 
কাউন্সিল গঠিত হয়। কাউন্সিলাররা স্থানীয়শাসন ভোটারদের প্রত্যক্ষ 

ভোটে নিব্বাচিত হন বৃহত্তর লণ্ডন এলাকার বিতিনন ওয়ার্ড হইতে | 
তাহাদের কাধ্যকাল তিন বৎসর ও সকলেই একযোগে অবসর গ্রহণ করেন 

যখন নৃতন সাধারণ নিব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিব্বাচনে জাতীয়ন্তরের 
রাজনৈতিক দলগুলিই নিব্বাচনী অভিযান চালায় ও প্রার্থী মনোনয়ন 

করে । কাউন্সিলাররা নিজেদের সংখ্যার এক ঘষ্ঠাংশ অর্থাৎ 16 জন 

অন্ডারম্যান নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির হইতে নিব্বাচিত করে । 
তাহাদের কাধ্যকাল ছয় বৎসর ও প্রতি তিন বৎসর অন্তর অর্দেক 

অবসর গ্রহণ করেন। কাউন্সিলার ও অন্ডারয্যান সমেত সমগ্র কাউন্সিল 

প্রতি বংসর নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহিৰ হইতে একজন সভাপতি 

বা চেয়ারম্যান নিবর্বাচিত করে । কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে একজনকে 

ভাইসচেয়ারম্যান ও আর একজনকে ডেপুটি চেয়ারম্যান নিব্বাচিত করা 
হয় যথাক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ও সংখ্যালঘু দলের সতভ্যদের মধ্য 

হইতে | চেয়ারম্যানের কোন কাধ্যনিবর্বাহক ভূমিকা নাই | তিনি শুধু 
কাউন্সিলের সতার সভাপতিত্ব কারেন ! অবশ্য কাউন্সিলে তিনি 
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একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি | কাধ্যনিব্বাহের দায়িত্ব কাউন্সিলেই, বর্তায় । 
কিন্ত যেহেতু এতবড় সংস্থার পক্ষে প্রশাসনিক কাজ চালান সন্তব নয় 

সেজন্য কাউন্সিলকে ইহার কতকগুলি স্বাধী কমিটি ও বহুসংখ্যক স্থায়ী 

কন্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হয়| .ব্যবস্থাটা প্রায় লণ্ডনের বাহিরে 
প্রশাসনিক কাউন্টিগুলিরই অনুরূপ ৷ 

বৃহত্তর লগুন বরে! কাউন্সিল : 

নৃতন স্থষ্ট লণ্ডন বরোর অধিকাংশই তদানীন্তন মেট্রোপলিট্যান বরো, 
কাউন্টি বরো, ননকাউন্টি বরো ও কাউন্টি জেলাগুলি একত্র যুক্ত করিয়। 
গঠিত হয়, অবশ্য কোন কোন বরেো৷ বা জেলাকে খণ্ডিত করা হয়। যে 

12টি লগ্ডন বরো “সিটি' সমেত ভূতপূবর্ব লণ্ডন প্রশাসনিক কাউন্টি ছিল, 
সেগুলিকে “আভ্যন্তরীণ লণ্ডন বরো” (70067 [01000 73008]5 ) 
বলা হয়, এবং অবশিষ্টগুলিকে “বহি লগ্ন ববোঃ (08151 10190] 

13091090105 ) বলা হয়। 32টি লণ্ডন বরোর প্রত্যেকটিতে কাউন্সিল 

গঠিত হয় একজন মেয়র ও কয়েকজন করিয়া কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যান 

লইয়া । কাউন্গিলারদের সংখ্যা প্রতিটি বরোর সনদে নিদ্দিষ্ট হয়, কিন্তু 

লগ্ন শাসন আইনে এই সংখ্যা 6) এর অধিক হইতে পারে না। 
কাউন্গিলাবর! নিজেদের সংখ্যাব এক ঘষ্ঠাংশ অর্থাৎ প্রায় দশজন অল্ডার- 

ম্যান নিববাচিত কবেন | কাউন্সিলারগগণ বরো ভোটারদের দ্বারা প্রত্যক্ষ- 

ভাবে নিব্বাচিত 'হন । কাউন্সিলারদের কাধ্যকাল তিন বৎসর এবং 

সকলে একযোগে অবসর গ্রহণ করেন । অল্ডারম্যাণদেব কাধাকাল ছয় 

বত্পর এবং প্রতি তিন বসব অন্তর অর্ধেক অবসর গ্রহণ করেন । 

কাউন্পিলার ও অল্ডারম্যান সমেত সমগ্র কাউন্সিল দ্বারা মেয়র নিব্বাচিত 

হন এক বছরের জন্য । মেয়রের পদটি খুবই সন্মান ও মর্াদা বিশিষ্ট | 

মেয়র কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন, কিন্তু তাঁহার বিশেঘ কোন 

প্রশামনিক ক্ষমতা নাই । লগ্ন বরোগুলির ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী অন্য 
পৌর বরোগুলির ধাঁচের, বরং আরও ব্যাপক । নিজ নিজ এলাকার 

নধ্যে জনসেবামূলক সকল কাজের তারই ইহাদের উপর ন্যন্ত,-যেমন 
স্বাস্থ্যসংকাস্ত, পয়ঃপ্রণালী ও আবজ্জনা নিস্কাঘণ, রাস্ত। নিন্নান, মেরামত 
ও আলোর ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন, দোকান-বাজার তম্বাবধঝান, সাধারণ 

স্বানাগার ও সাঁতারের ব্যবস্থা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ, ওজন ও 

পরিষাপ পরিদর্শন ব্যবস্থা, নানাবিধ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্স দান 

ইত্যাদি | সিটিকে বেষ্টন করিয়া এবং লগ্ডন কাউন্টি ও আরও কম্সেকটি 



ব্রিটেনে স্থানীয় শাসন 295 

প্রশাসন কাউন্টির এলাকা ব্যাপিযা প্রায় 700 বর্গমাইল স্থান লুইয়। 
একজন পুলিশ কমিশনারের অধীনে মেট্রোপলিট্যান পুলিশ জেলা €1600- 
7০112) ?০11০9 1019010.)| ইহার প্রশাসন, সরাসরি আভ্যন্তরীণ মগ্ত্রক 
বা 17907৩ 08০৩ এর পরিচালনাধীন, কোন স্বানীয শাসনসংস্বার অধীন 
নয়। লণ্ডন মেট্রোপলিট্যান পুলিশ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেঘ বিশেষ 
উদ্দোশ্যসাধক কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করা যাইতে পাবে যাহারা কেবল বিশেঘ 
বিশেঘ কাভটি লহয়াই থাকে যেমন জলসববরাহের জন্য মেঞ্টোপলিটা!'ন 

ওয়াটার বোড, বন্দর পরিচালনার জন্য পোর্ট অব লণ্ডন অথবিটি, টেমস 

নদী রক্ষণের জন্য টেমস্ কনজাবত্যেন্সি বোর্ড, লগ্ডন পবিবহন ব্যবস্থার 
জন্য লন ট্র্যান্পপোর্ট বোড॥ ইত্যাদি | সম্পৃতি লণ্তনেব পরিবহন ব্যবস্থা 

(বাস ও ভূগর্ভ রেল) বৃইত্তব লৃগুন কাউন্সিলেব পরিচালনায় আসিয়াছে | 

স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থব্যবস্থা। : 
পৃব্বেই দেখা গিয়াছে বর্তমান যুগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধ্যানধাবণাব পবিবর্তনের 

ফলে রাষ্রের কম্মতৎ্পরতার যথেষ্ট সম্পূসারণ হইয়াছে । বাট আব শ্রধু 
পৃবের্বব পুলিশী রাষ্ট্রে ভূমিকা পালন করে না, উহা সমাজসেবা ও 
কল্যাণবত গ্রহণ করিয়াছে । দেশের জাতীয় স্তবের শাসনব্যবস্থার অজ- 

রূপে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হইয়াছে । 
রাষ্ের অনেক কর্তব্যই স্থানীয় স্তবে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কবা 

যায়, সেগুলির ভার স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানবাই গ্রহণ কঁনিযাছে”_বিশেষ 

করিয়া পনিবেশউন্নয়নমূলক কাজ ( ০70%1101)01010191 501৬109৪ ) যেমন 

'পৌর ও গ্রামীন পুনবিন্যাস প্রকল্প (70৬) 2170 00410119 00181010105 ), 

রাস্তায় আলোর বাবস্থা, রাস্তাঘটি নিমান, রক্ষণ ও নিরাপভাবিধান, পার্ক 

ও খেলাধূলার আয়োজন, আবজ্ভনা অপসারণ ইত্যাদি এবং জনসেবামূলক 

কাধ্যসমূহ ( 06750179] 9611০69 ) যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নানা সমাজ 

সেবা ও কৃষ্টিমূলক প্রচেষ্টা । এইসব দায়িত্ব পালনের জন্য স্থানীয শাসন 
প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ের বোঝ! সাম্পৃতিক কালে প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহ 
শুধু স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। বর্তমানে জাতীয় 

সরকার এই ব্যয়ভারের একটা বৃহৎ অংশ জোগাইয়া থাকে । 

স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের ব্যয় দুই প্রকারের হইতে পারে,_() 
নিয়মিত দৈনন্দিন কাজের জন্য, ও (2) দীর্ষস্থায়ী কোন প্রকল্পের জন্য 

যাহাকে বলা হয় ০87881 %9000101০ | প্রথম প্রকার কাজের জন্য অথথ 

প্রধানতঃ তিনটি সূত্র হইতে সংগৃহীত হন,-£1) সরকারী অনুদান,-_বিভিল্প 
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কাজের খাতে সরকারী অর্থসাহায্য বা £87/510-910 ও শ্রককালীন 
প্রদত্ত অর্থ বা ৮19০] 1৪111 ইহাই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের 

প্রধান উৎস | শতকরা প্রায় 45 ভাগ ব্যয় ইহা হইতেই নিব্বাহ হয় । 
(2) দ্বিতীয উৎস হইল জমি বা বাড়ী প্রভৃতির মূল্যায়ণেব (৬৪19৪- 
61017) ভিত্তিতে ধাষধ কর অর্থাৎ 18655 । শতকরা প্রার 35 ভাগ ব্যয় 

ইহা হইতে নিবর্বাহ হয়। (3) তৃতীয় উত্স হইল বিবিধ খাতে যেমন 
বাডীভাড়া, টোল ফী প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত অর্থ । স্থানীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলির বিভিন্ন খাতে ব্যযেব মব্যে শিক্ষাথাতে ব্যয়ই হয় সব্বাধিক, তারপর 

উল্লেখষে।গ্য বিনিধ জনগেবাব কাজ যেমন পুলিশ, বাস্তাধাট, জনস্বাস্থ্য, 

আবজ্জীনা অপসারণ, মাতৃমঙ্জল ও শিশুকল্যাণ ইত্যাদি | মূলধন খাতে ব্যয় 
( ০8101081 61507010816 ) মাধারণত: খণের দ্বারা সংগৃহীত হয ॥ অবশ্য 

প্রধান প্রধান রাস্তা ঘিম্নান ও সেগুলির আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য 

আংশিকভাবে সরকার অর্থ সাহায্য কবিয়া থাকে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক গৃহীত গৃহনির্মীন প্রকল্পেও অনেক সময় সরকার বাঘিক অর্থসাহায্য 
কবে। নিরমিত সরকারী অনুদান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাঘিক ব্যয়ের 
পরিমাণের অনুপাতে নিদিষ্ট হয় বিভিন্ন খাতে, আবার বিশেষ বিশেষ 

কাজের জন্যও দেওয়া হয়, যেমন পুলিশ ব্যবস্থা, ম্যাজিষ্রেটেব কাছারি 
ইত্যাদি বাবদ । 

স্থানীয় রেট (7909) আদায় হয় কৃষিকাধ ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত 

জমি ও বাড়ীর ভোগদখলকারীদের নিকট হইতে উহার বাঘিক খাজনা 
বা ভাড়ার ভিত্তিতে । কাউন্টি বরোতে স্থানীয় রেট আদায় করে উহার 

কাউন্সিল, প্রশাসনিক কাউন্টিতে করে উহার অন্তর্গত ননকাউন্টি বরে। 

কাউন্সিল ও কাউন্টিজেলাগুলির কাউন্সিলরা এবং বৃহত্তর লগ্ন 
এলাকায লণ্ডন বরো কাউন্সিলগুলি ও “সিটি'র কমন কাউন্সিল । নন- 

কাউন্টি বরো ও কাউন্টি জেলাতে উত্ত ব্রেটে, বরো বা জেল! কাউন্সিল 
এবং কাউন্টি কাউন্সিলের প্রাপ্য অংশ আলাদাভাবে দেখান হয়। বৃহত্তর 

লগ্ডনে বৃহত্তর লগ্ডন কাউন্সিলের ( 90. 7. 0.) বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য 
কিছু অংশ চিহ্নিত থাকে | কৃঘির জন্য জমি ও বাড়ী ( বসবাসের 
বাড়ী খাড়া ) রেট প্রদান হইতে মকৃব পায়, আবার গৃহস্বদের ব্যবসায় 

প্রতিষ্ঠানদের অপেক্ষা কম হারে দিতে হয়, কোন কোন কেত্রে রেট 

সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মকুব করাও হয়। রেট আদায়ের জন্য সম্পত্তির 
মূল্যায়ন কিছুদিন অন্তর বোর্ড অব ইনল্যাও রেভিনিউ (9০8 ০৪ 
01910 ২9ড০00০ ) এর কম্বচারীরা করিয়া থাকে । 
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খপ: স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী প্রকল্পগুলির ব্যয় যাহ] 
০8731621 6%9900168-এর পধায়ে পড়ে সাধারণতঃ খণ ছার! সংগৃহীত 

অর্থে নির্বাহ হয় | দৃষ্ান্তস্ববপ উল্লেখ কর! যায় 1933 সালের স্থানীয় 
শাসন আইন বা অন্যান্য স্থানীয় আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিভিন্ন 
প্রকল্পের জন্য জমি দখল বা বাড়ীঘর প্রভৃতি নির্মানের জন্য সাধারণত: 
থণ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ হইয়া থাকে। বৃহত্তর লগ্ন কাউন্দিল এবরপ 
কাজের জন্য পালামেণ্টের অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে প্রতি বতমর একটি 
স্বতন্ত্র বিল আনয়ন করে । 

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (1£1109110191 0০90101 ) : প্রতিটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে 

আভ্যন্তরীণ ব্যয নিয়স্ত্রণেব ভার থাকে এই উদ্দেশ্যে নিষুভ্ত একটি অর্থ 

কমিটির (61001102 (00101011069) উপর। কাউন্টি কাউন্সিলের ক্ষেত্রে 

এরূপ একটি কমিটি নিয়োগ আইনতঃ বাধ্যতামূলক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের 
ক্ষেত্রে তাহা না৷ হইলেও প্রথাগততাবে ইহা চালু থাকে । প্রতিটি 
প্রশাসনিক বিভার্গের বাজেট প্রস্তাবগুলি এই কমিটি পুশ্থানুপৃঙ্খরূপে পরীক্ষা 
করে যাহাতে ব্যয়ের প্রস্তাব প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়; সংশিষ্ট 
বিতাগের সহিত আলাপ আলোচনার পর তবে প্রস্তাবগুলি বাজেটে স্থান 
পায় ও মঞ্জরির জন্য কাউন্সিলে উপস্থাপিত হয়। ব্যয়ের পব হিসাব 
পরীক্ষার (৪8৫16 ০1 2০0০01069 ) জন্যও ব্যাপক ব্যবস্থা আছে যাহাতে 

প্রশাসনিক কন্মচারীরা বা কাউন্সিলের কমিটিগুলি অবৈধভাবে ব! 

কাউন্সিলের মঞ্জুর বহির্ভত কোন ব্যয় করিয়াছে কিনা ধরা যায় । 

লণ্ডনের বাহিরে স্থানীয় শাসন কাঠামোর সংস্কারের সাম্প্রতিক, 
গ্রচেষ্টা £ 

উপবে বর্তমানে বৃহত্তর লগ্ডন ও লগুনের বাহিরে স্থানীয় শাসন 
ব্যবস্থার রূপরেখা মোটামুটি বণনা করা হইল | কিন্ত এই ব্যবস্থায় লগ্ডনের 

স্থানীয় শাসনের সাম্পৃতিক কালে সংস্কার সাধিত হইলেও লওনের বাহিরে 
বর্তমান শতাব্দীতে কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার হয় নাই, অথচ দুইটি বিশৃ- 

মহাযুদ্ধোত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভ্রুত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে 
সংস্কারের জরুরী প্রয়োজন অনুভূতি হইতে থাকে এবং কয়েক বছর পৃব্বে 
এ সম্বন্থে। চিন্তা ভাবনা ও আলোচনা শুরু হয়। 1966 সালের মে মাসে 
সার অন মড়ু ( পরে লর্ড র্যাডক্লিফ মড) এর সভাপতিত্বে বৃহত্তর লন 
বাদে ইংল্যাও্ড ও ওয়েলসের স্থানীয় শুসনের কাঠামো সম্পর্কে তদস্ত 
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করার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিশন : 1969 
সালে উহার রিপোর্টে সুপারিশ করে, প্যারিশ কাউন্সিলগুলি ছাড়া 

অন্য সব স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের স্থলে একস্তর বিশিষ্ট 56টি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইবে, কেবল বাশ্িংহাম, লিভাবপুল. ও ম্যাঞ্চেষ্টারে দুইস্তর বিশিষ্ট 

প্রতিষ্ঠান থাকিবে । এই 61টি প্রতিষ্ঠান আবার গুচ্ছবদ্ধ হইয়া ৪টি 
প্রদেশে বিন্যস্ত হইবে । প্রত্যেকটি প্রদেশে একটি কবিয়া প্রাদেশিক 

কাউন্পিল থাকিবে |: তদানীন্তন শ্রমিক সবকার রিপোর্টাট নীতিগতভাবে 
গ্রহণ করিয়া 1970 সালের ফেব্রুয়ারী মায়ে উহার উপর কিছু রদবদল 
করিয়া একটি শেতিপত্র প্রকাশ করে । পরের বছর (1971-72 ) প্রস্তাব- 
গুলিব ভিত্তিতে পালামেণ্ট একটি বিন আনিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করা হয় । 

কিন্ত 1970 সালের সাধারণ নিব্বাচনে শ্রমিকদল পরাজিত হইলে উহা 

বানচান হইয়া যায়। নূতন রক্ষণশীল সরকার 1971 সালে “ইংল্যাণ্ডে 
স্থানীয় শাসন” শীর্ঘক একটি শ্েতপত্র প্রকাশ করে যাহাতে সারা দেশে 

কাউন্টি কাউন্সিল ও জেল কাউন্সিল এই দূইস্তরবিশিষ্ট স্থানীয় শাসন- 
ব্যবস্থার প্রস্তাব দেওয়৷ হয় 1 প্রস্তাবগুলি সংক্ষেপে নিমুক্ধপ | বৃহত্তর 

লগুনের বাহিবে বর্তমানে যে বার শতর মত (প্যারিশ কাউন্সিলগুলি 

ছাড়া ) স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে সেগুলির স্বলে 44টি নূতন 
কাউন্টি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে এবং এগুলির মধ্যে থাকিবে তিন শতর 

মত জেলা প্রীতিষ্ঠান। উভয় প্রকারের প্রতিষ্ঠানেরই স্বতন্ব ও পৃথকভাবে 
নিবাচিত কাউন্সিল থাকিবে যাহাদের কার্য7ক্রমও হইবে পুথক | স্থানীয় 

শাসনকাধ্যের বড় বড় দফাগুলি কাউন্টি কাউন্সিলে শ্যস্ত থাকিবে এবং 
ছোটখাটো স্থানীয় কাজগুন্ি জেলা প্রতিষ্ঠানগুলিতে থাকিবে । রেট 

প্রবত্তন ও আদায়ের দায়িত্ব থাকিবে কাউন্টিগুলির উপর | যাদুঘর, আি 

গ্যালারি, পার্ক, খেলাধূলার মাঠ ইত্যাদি বিষয়ে উভয়ের যুগ্র ক্ষমতা 
থাকিবে । জেল কাউন্সিলগুলি গঠিত হইবে বর্তমানের অপেক্ষাকৃত বড় 
বরোগুলিতে অথবা ছোট বরোর সহিত পৌর জেলা ব৷ গ্রামীন জেলা 

যুক্ত করিয়। | পুব্রবের পৌর ও গ্রামীন সংস্থার প্রভেদ লোপ কর! 
হইবে । মাপিসাইড (161555106 ), উত্তর-পৃব্ব ল্যাঙ্কাশায়ার, পশ্চিম 

স্পেস পপ সপ 

2. 06001 0: 7.0] 09221719920 010 10081 00101112100 21) 15558819100. 

0০000. 4040 (1967). 

2. 740051 (০0৮611010506 1101 02121210062 07095815101 50:27.21986102, 

. 2৮00. 4584 (1971), 
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মিডল্যাওষ্ প্রভৃতি ছয়টি ধনবসতিপূণ মেট্রোপলিট্যান কাউন্টিতেও কতক- 
গুলি জেলা গঠন করা হইবে এবং তাহাদের উপর বড় বড় কাজগুলির 
তারও দেওয়া হইবে। শ্বেতপত্রে নৃতন সুংস্বাগুলির নাম ও প্রশাসনিক 
সীমানাও মোটামুটি নির্দিষ্ট হইয়াছে । গ্রামাঞ্চলের বর্তমান প্যারিশ 
কাউন্সিল ও প্যারিশ মিটিংগুলি বহাল থাকিবে, যদিও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র 

প্যারিশগুলি কয়েকটি করিয়া যুক্ত করার প্রস্তাব আছে। শহর এলাকায় 
প্যারিশগুলি লোপ পাইবে। নূতন কাউন্সিলগুলিতে শুধু চেয়ারম্যান, 
ভাইসচেয়ারম্যান ও কাউন্সিলার থাকিবে । অল্ডারম্যান থাকিবে না। 
প্রস্তাবগুলি সম্বলিত করিয়া নৃতন একটি স্থানীয় আইন পাশ হইয়া গিয়াছে 
এবং কাউন্সিলগুলিও নিধর্বাচিত হইয়াছে । নূতন সংস্থাগুলি বর্তমান 
বৎসরে (1974 ) !লা এীপ্রল হইতে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে । 

এপি লস 

90005060 7২০2087109 

৬. 77, 02010010 5 0000০ 900০6016901 :00901 00611] 0101 

1) [71121217020 ৬9165 "++ 50) 17010101, 

(1966), 

ঢ. 9. 51791116 ৩ “৯ 1315001% 01? 1,002] * 009৮61:0770171)+ 

400) 15010100, (1968). 

[1৬ 1801501) 2 41012 1৬12,001161% 0 [,09081 00৮০1. 

[79110,11 31070101017, (1968), 

নব, ৬" ৬/1591021॥ £ +1,0081 30610100610 11] 17100612170) 1958- 

69,৮ (1970). 

[ন. [100 5 517081151) 10০81 00510006106, (1950) 
400০ 7010, 

0. 2110969 & “109 00561020006 01076998661 1,0170010)1, 

5, %, ২০০1 1.07001) (1970), 

2৬95 73%0791 * 00. ০16 ০115, 23-26, 200. 12010, (1970), 

0010 1900119 £ £10 90090101৩01 0056110101606,7 203. 
00. 010, ১, 
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911 21065 11900 & 

৩, 19,171 5 

41,092] 00591101079 11) 15211518110, 8120 

ড/9165,1 2120. 501* (1953), 0০08, 57. 

[90016 06 1২০05821 (0010010155101) 01) 

[0021 00911017761 17 0762.06 [01001 

1957-60.+ ০0100. 1164 (1960). 

“].008] 00০10100011 11) 1710012)0 * 

03০095%910017)610 71010099219 101 1২901090158 

61010, 00100. 4584 

[১2000119601 40,0০8] 00ড01101109101 11) 

8111210,1 [1508160 001 8110151) 11001009- 

0101) 961৬1095 70% (16 00021 0809 ০0? 

০0 [1000107961011), ].0100010, [২ 5505/72 



দ্বাদশ অধ্যায় 

তিটেন ও কজনওয়েলথ 

ব্রিটিশ সাআজ্য ও কমনওয়েলথ : 

ব্িটিশ গামাজ্য ও কমনওয়েভ্খের প্রকৃতি অতীব জটিল । এই 

দুইটি প্রতিষ্ঠানই এ্রতিহাসিক বিবস্তনের ফলশ্তি। বিটিশ সায়াজ্যেব 

উত্থান ও পতন, কমনওয়েলেখব নাবিভাব, উহার ক্রমক্ষীয়মান কাধ্যকারিত। 

এবং বর্তমান পবিণতি নিঃসন্দেহে ঝিটিশ শামনতান্ত্রিক ইতিহাসের ছাত্রের 

কাছে অতিশয় কৌতুহছলোদশীপক এবং শিক্ষামূলক তথ্য উপাদান । 

সাআজ্্যের অবলুঞ্তি : 
দ্বিতীষ বিশ্বযুদ্ধ চলা কালে স্যাব উইণ্টস্টন চাচিল (511 ভ/11015101 

€51001001]1 ) এক সময বলিয়াছিলেন,_“আমি বিটিশ সায্াজ্যেব 

ধ্বংসোৎসবে সভাপতিত্ব কবিবাব জন্য মহামহিম রাজার প্রথম মন্ত্রী হই' 
নাই | ( “9095৩ 000 ৮৩০9175 [719 1৬191990915 [71150 15111015657 69 

[75109 ০৮6]. 1175 01559100101) ০6 1119 173116151। 17001)16.1? ) কিন্তু 

ভাগ্যেৰ এমনই নিম পবিহাস, যে মাত্র কযেকটি বৎসরেন মধ্যেই 
তাঁহাব উত্তবসূরী শ্রমিক সরকাবের প্রধানমন্ত্রী জ্যাটুলি ঠিক এই নীতিকেই 
কাধ্যকরী করিতে অগ্রণী হইলেন । 1947 সালে ভাবতবর্ধেন স্বাধীনত। 
প্রাপ্তির মাহেক্রক্ষণে তিনি এ্যালবাট হলের (16০ 77511 ) 
স্তম্ভিত জনতাব সন্মুখে ঘোঘণা কনিলেন “ব্রিটেনের ইতিহাসে আজ 
সব্্বাপেক্ষা গব্বেব দিন 17 (17101515079 01911055002 10 

8101651)1015101%- ) একদিক হইতে দেখিতে গেলে, ভারতের 

স্বাধীনতা প্রাপ্তি ব্রিটিশ সাশ্নাজ্যের অবলুপ্তিব প্রতীক ও প্রথম বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ । ইহার পর একে একে অসংখা রা এশিমা ও আফিকাব 
ভূমি হইতে “ব্িটিশ সাম্াজ্য' শব্দটি ইতিহাসের আবজ্জনানস্তপে নিক্ষেপ 

করিয়া স্বাধীনতার আস্বাদ পায়। বিটিশ সাম্রাজ্য গঠন ও প্রসারেব 

ধারাবাহিক ইতিহাস এখানে নিম্পয়োজন । কেবল একথা স্মরণ রাখিলেই 

চলিবে যে পরিবন্তিত পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষয়িষ্ সাম্রাজ্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতে 
এই ঘটনা অবশ্যন্তাবী ছিল | ব্রিটিশ সরকারী কর্তৃত্বের কৃতিত্ব এইখানেই 
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যে, তাহারা পরিবন্তিত অবস্থা সম্যকৃ উপলব্ধি করিয়া নৃতন চ্যালেগ্রের 
মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন | মালয়, কেনিয়া, জান্িয়া, উগাওা, 

মরিশয্ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই -উপলব্ধি আগিয়াছে অনেক বিলম্বে, অনেক 
দ্বন্ব সংঘাতের ফল্শ্তি হিসাবে | কেননা সেখানে কায়েমী স্বার্থ বিসর্জন 

দেওয়া সহজ ছিল না। কিন্ত অন্যানা ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে স্বীকার করিতে 

বিশেষ কালক্ষেপ হয় নাই । এইভাবেই ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, 
বরা, মিশর, মালয়, আফিকার অনেকগুলি রাষ্ট্র প্রভৃতি একের পর এক 
বিটিশ সাম্নাজ্যকে যাদূঘরে রক্ষিত দ্রষ্টব্য বস্তরতে পর্ববসিত করিয়াছিল। 
বরং একথা বলা যাইতে পারে যে সাম়াজ্যবাদোত্তর যুগে প্রবেশ করিতে 

ফাঁন্স, বেলজিয়াম হল্যাও, পর্তুগাল ইত্যাদির তুলনায় ব্িটেনের পদক্ষেপ 

অনেক ভ্রততর ও বলিষ্ঠ হইয়াছে । এই উত্তরণ সম্ভব হইয়াছে “কমন- 
ওয়েন্থ'' ধারণার মাধ্যমে | 

কমনওয়েল্থের ভাগুপর্য ও উহার বিবর্তন : 

“কমনওয়েজ্থ” শব্দটি ক্রমওয়েলের শাসনকালীন সরকারের 
পরিচয় বহন করিলেও, বাস্তবে ইহা 1920 খৃষ্টাব্দের পরবতী যুগে 
ব্রিটেনের সহিত তাহার পুরাতন উপনিবেশগুলির ( যাহারা সম্পৃতি স্বাধীনত৷ 
লাভ করিয়াছে) সম্পর্ক প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হয়। ইতিপূর্বে 
ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফিকাকে ভোমিনিয়ন মর্যাদা 
(19০92010100 9629 ) দেওয়া হইয়াছিল । 1920 জালের পর 
ডোমিনিয়নের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 1926 লালে সাম্রাজ্যসম্মেলনে 
(]17079919] 002061911০5) ব্রিটেন ও তাহার প্রাক্তন কলনি হইতে 

রূপান্তরিত ডোমিনিয়নগুলির পারস্পরিক সম্পক নিদ্ধারণ করিবার জন্য 

প্রচেষ্টা হইয়াছিল এবং তাহার ফলশ্রতি হিসাবে 1931 খষ্টাব্দে ওয়েষ্ট- 
মিনিষ্টার আইন (9680866 ০1 ড/95111019161) প্রণীত হইল | উহার 

ফলে ব্রিটেনের রাজশক্তিকে কমনওয়েনেথের সদস্যদের আনুগত্যের 

প্রতীক হিসাবে ঘোষণ৷ করা হইল । তবে এই আইনে কোথাও 
কমনওয়েজ্থের সঠিক প্রকৃতি সন্বঞ্ধে সুষ্পষ্ট ঘোষণা কবা হয় নাই। 

ওয়েষ্টমিনিষ্টার আইন প্রণয়নের পর অবস্থার ভরত পরিবর্তন হইয়াছে। 
প্রার্তন ডোমিনিয়নগুলি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। একের পর এক এয়া ও 
আফিকার রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কমনওয়েল্খের সদস্য হইতেছে 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার প্রজাতান্ত্রিক কাঠামে৷ গ্রহণ করিয়াছে- 

যেমন ভারতবর্ধ, বন্না ও শ্রীলঙ্কা | স্বতাবত:ই, যে প্রতিষ্ঠান রাজশক্তির এক্যের 
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প্রতীক, তাহার সদস্য হিসাবে একট প্রজাতীস্ত্রিক রাষ্র থাকা আপাত 
দৃষ্টিতে সামঞ্জস্য পূর্ণ নহে। অবশ্যন্তাবী ভাবে তাই বিরোধের সূত্রপাত 
হইল এবং 1949 খুষ্টাব্দের কমনওযেলথ * প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে “ব্িাটিশ'? 

শব্দটি কমনওয়েলথ হইতে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইল এবং সকল রাষ্ট্রকে 
স্বাধীন ও সমান সদস্য হিসাবে স্বীকার করা হইল। 

কমনওয়েলথের সাম্প্রতিক ধারণ! : 

বর্তমানে কমনওয়েথ একটি স্বাধীন, এচ্ছিক সংগঠন যাহার 

সদস্যদের কোন বাঁধাধরা আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই । ইহার সদস্যপদ 

পাবস্পরিক সুবিধা স্থযোগ সদ্ধযবহারে সহায়তা করে। মূলত: রাজনৈতিক 
আলাপ আলোচনা, আথিক ও বাণিজ্যিক সহযোগতা এবং আদান 

প্রদানের নিমিত্ত এই প্রতিষ্ঠান তাহার সার্কতা ও যৌক্তিকতা বজায় 

রাখিয়াছে। কিছু আবেগ প্রবণতাজনিত € 99010091012] ) সম্পর্ক এখনও 

বিদ্যমান | কিন্ত ক্রমশই এই প্রতিষ্ঠান তাহার কার্যকারিতা হারাইতেছে । 

কমনওয়েল্থের ভবিষ্যৎ : 
সাধারাণভাবে ব্িটেনও এখন কমনওয়েলথ ধারণাকে বিশেঘ প্রাধান্য 

দিতে চাহে না । বিশেষত: ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ( 691019920) 
00101007. 712110 ) ব্রিটেনের অস্তুক্তি একদিক হইতে দেখিতে গেলে 

কমনওয়েন্থের মধ্যে একটি অস্তিত্বেব সংকট (071519 ০1 [88131010106 ) 

আনিয়াছে । ইহাকে লইয়া বিতকের ঝডও বহিতে শুরু করিয়াছে । 
হয়তো অচিরেই কমনওয়েলথ একটি অতীত ইতিহাসের ধারণায় পর্যবসিত 
হইবে । বর্তমানেও যে ইহা বিশেষ অর্থবহ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে 
এমন কথা বল। যায় না, ইহা শুধু অতীতদিনের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা 

রক্ষা করিয়া ও জের টানিয়াই বহাল রহিয়াছে । স্মুতবাং ইহার অবলুপ্তি 
একপ্রকার সুনিশ্চিত বলা যায়, তবে কতদিনে ঘটিবে তাহা অনুমান- 
সাপেক্ষ । সুতরাং বর্তমানে বিটিশ শসনতঘ্রের উপর কোন গ্রন্থে এই 
বিঘয়টি আর দীধ আলোচনার দাবি রাখে না | 
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€সাভিয়েট ইউনিয়ন 
( ইভ. এস. এস. আর. ) 





প্রথম অধ্যায় 

উপক্রমাণিকা 
(11067000000) 

সোভিয়েট ইউনিয়নের বাস্ট্রনৈভিক চরিন্র ও অর্থ নৈতিক কাঠামোর 
বিবর্তন 

আধুনিক পৃথিবীর বৃহৎশক্িপুঞ্জের অন্যতম প্রধান শক্তি বলিয়া সোভিয়োট 
ইউনিয়ন গণ্য হইয়াছে । এই বৃহৎ রাষ্ট্র পৃথিবীর স্থলভাগের এক ঘঞ্ঠাংশ 
অধিকার করিয়া আছে ইহা ইউরোপ এবং এশিয়া এই দৃই মহাদেশের 
বিস্তৃত অঞ্চল জড়িয়। অবস্থান করিতেছে । জনসংখ্যার দিক দিয়া বিচার 
করিলে দেখা! যাইবে সংখ্যার বিপুলতায় ইহার স্বান মহাচীন এবং ভারতের 
পরই । জ্মরণ রাখিতে হইবে কৃঘি, শিল্প, বিজ্ঞান অথব৷ প্রযুক্তি বিদ্যার 
ক্ষেত্রে সোভিযেট ইউনিয়ন যে বিস্ময়কর অবদান স্থষ্টি করিয়াছে তাহা 
মাত্র গত অদ্ধ শতাব্দীর চেষ্টার ফল । রাষ্ীনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
ইহার আবিভাব এক বিরাট এতিহাসিক ঘটনা | পশ্চিমী রাষ্ট্র ব্যবস্া- 
গুলির সহিত ইহার মৌলিক পার্ধক্য রহিয়াছে | 1917 সালের অক্টোবর 
বিপ্রব কশিয়ার জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা ॥ বিপ্লব একাধারে কখ্যাত 
রাজতম্ত্রের অবসান এবং অন্যধারে এক বিরাট সম্ভাবনাময় নবযুগের উন্মেঘ 
সাধন করিয়াছিল । 

একথাও অনস্বীকারধ যে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সোভিয়েট 
ইউনিয়নের সমাজবাদী রাষ্ট্র হিসাবে আবিভাব প্রথিবীর ইতিহাসে এক 
যুগাস্তকারী ঘটনা বলিয়া গণ্য হইয়াছে । বিশিষ্ট চিন্তানায়ক এবং রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানীরা এই নৃতন সমাজ-ব্যবস্থা এবং তাহার বিচিত্র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে 
বু প্রশব তুলিয়াছেন : কেহ তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, আবার ইহাদের 

মধ্যে অনেকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত ইহাকে আবাহনও জানাইয়াছেন । 

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীঘী রবীন্দ্রনাথ রুশ বিপ্লব সংঘটিত হইবার 
স্বল্লকালবাদেই (1930 সালে) সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করেন ॥ 
বিপ্রবোত্তর কুশিয়ার বহু বিঘয়ের সহিত তাহার গভীর মত পার্থক্য ছিল, 
তবু মানব ইতিহাসের এই নৃতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পকে তীহার ব্রকাস্তিক 
শরদ্ধ। প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,_“তা। হোক, আপাতত: রাশিয়ায় এসেছি-- 
না এলে এ জন্মের তীর্থদশন অত্যন্ত তশমাপ্তড থাকত! এখানে এর! যঃ 
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কাণ্ড করছে তার ভালোমল্স বিচার করবার পূর্বে সর্ব প্রথমেই মনে হয়, 
কী অসম্ভব সাহস | সনাতন খে পদার্ঘটা মানুঘের অস্থিমজ্জায় মনে 
প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে । . তার কত দিকে কত মহল, 
কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাকসো আদায় করে 

তার তহবিল হয়ে উঠেছে পবত প্রমাণ | এরা তাকে একেবারে জটে 
ধরে টান মেরেছে--ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই | সনাতনের 

গদি দিয়েছে টিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নৃতন আসন বানিয়ে 
দিলে । পশ্চিম-মহাদেশ বিজ্ঞানের যাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে 

মনে মনে তারিফ করি । কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা 

দেখে আমি সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হয়েছি | ...... দেখতে পাচ্ছি 
বছদ্রব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নৃতন জগৎ গড়ে তুলতে 
কোমর বেঁধে লেগে গেছে । দেরী সইছে না, কেননা জগৎ জড়ে এদের 
গ্তিক্লতা, সবাই এদের বিরোধী--যত শীধু পারে এদের খাড়া হয়ে 
দাঁড়াতে হবে-হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে, এরা যেটা চাচ্ছে 
সেটা ভুল নয় | ফাকি নয় 1” 

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বিশ্বাসী ফরাসী দার্শনিক “রম্যা বলা” 
তাঁহার অ্নবদ্য লেখনীতে একাধারে নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে 
স্বাগত জানাইয়াছেন, অন্যদিকে বিপ্রবকে উপলক্ষ করিয়া যে সমস্ত জধর 
দন্তি সোভিয়েট ইউনিয়নে সংধটিত হইয়াছিল তাহাকেও তীর সমালোচন! 
করিতে কৃণ্ঠা বোধ করেন নাই। তাহার মতে “সমস্ত বিচ্যুতি, সমস্ত 
অপরাধ, অদ্রদশিতা৷ সত্বেও রুশ বিপ্রুবের মতে এত বিরাট, এত শক্তিমান, 

এত সম্ভাবনাময় সামাজিক প্রয়াস বতিমানে ইউরোপে আর নাই | যদি ইহা 
হবংস হইয়া যায় তবে শুধু পথিবীর সবহাবারাই ক্রীতদাসে পরিণত হইবে 
না, সামাজিক বা ব্যক্তিগত সব প্রকারের স্বাধীনতারই সমাধি হইবে | এই 
পবিত্র স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলশেভিকবা নির্োধের মত সংগ্রাম চালাইয়াছে 
বটে, কিন্তু এই স্বাধীনতাই তে৷ বলশেভিক রুণিয়ার সবচেয়ে বড় বন্ধু। 
নৃতন রুশিয়৷ ধ্বংস হইয়া গেলে পৃথিবী কয়েক স্তর পিছাইয়া যাইবে 
এবং রুশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় বণিক গোঠী ও 
সায়াজ্যবাদী পরিচালিত এক দানবীয যুদ্ধের নাগপাশে ইউরোপের সমস্ত 
জাতিগুলি ক্রমেই জডাইয়।! পড়িতে থাকবে |” 

শি সীপস্পাপা শশা” িশিশীিদ পাস পিসী শীসিশস্পাপসেসপসস্প পপি শপ পা পাশা ৮ পন 
শা সীশী শপে পা পাপ পপ 

1 'রবীদ্র রচন।(বলী''--80 ম খও, পৃঃ 679 

2 রম্যা রল।-''শিল্পার নবজন্ম” ( 11] 2০6 1556) এযখও পৃঃ 9৯ 
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প্রণ্ডিত নেহেক্ক তীহার “আত্মজীবনীতে' সোভিয়েট সমাজ ও সোভিয়েট 

বিপু সম্পরকে আবোচনা প্রসঙ্গে যস্তব্য করিয়াছেন “এই দেশে যে জমা 

যটন্য সংঘটিত হইয়াছে সেগুলি সম্পর্কে জাযার স্বা্াৰ্িক অপদ্ধন্দ খাক। 
সত্বেও আমি মনে করি ইহাদের স্থারা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মহৎ আশা স্য্টি 
হইয়াছে 1৮5 

পূবেই বল৷ হইয়াছে এই বিগ্রৰ ও অভিনব সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন 
বছ মনীঘী এবং সমাজবৈজ্ঞানিক সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইয়াছেন_-তেমনি 

আরও অনেকে ইহার নিন্দাবাদ ও কঠোর সমালোচনা করিতে দ্বিধাবোধ 

করেন নাই। একথাও অনম্বীকার্ধ যে অক্টোবর বিগ্রাব এবং সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং গত অর্ধশতাব্দীব্যাপী তাহার বিরাট কর্মকাণ্ড শুধু 
যে বিস্ময় স্থাষ্টি করিয়াছে তাহাই নয়-ইহ! মানব ইতিহাসে এক বিরাট 
চ্যালেপ্ত হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে । সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মোটামুটি 
তিনটি স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে--স্তরগুলি হইল £-_ 

(1) প্রাক্ বিপ্রুব যুগে রুশিয়ার অবস্থা | 
(2) বিপ্রব ও বিগ্সোত্তর রুশিয়া | 

(3) বতমান যুগ । 

প্রাক বিপ্লব যুগ £ 
ইতিহাসের পাতা খুলিলে দেখা যায় যে অতীতে রুশিয়৷ বিভিন্ন 

জাতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছিল । কোন নিদিষ্ট একটি জাতির অস্তিত্ব 

এখানে পাওয়া যায় না। রুশিয়ার জার (0581) শাসিত সাম়াজ্যের 
বিস্তার বহুক্ষেত্রে রোম্যাশ সাম্রাজ্যের উত্থানের মতই ঘটিয়াছিল | যুদ্ধ ও 

দেশ জয় ছিল ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য । একান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত অপর 
রাজ্য গ্রাস করাই ছিল এই যূগের প্রধান লক্ষ্য | ইহাও উল্লেখ করিতে 

হয় যে__এই পর্বের এশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব রুশিয়ায় লক্ষ করা 
যায় | প্রকৃত প্রস্তাবে পিটার দি গ্রেটের আমল (1689-1725) হইতে 

রুশিয়ায় ইউরোপীয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করে,_এবং এক হিসাবে সপ্তদশ 

শতাব্দীর শেঘভাগ হইতে রূশিয়ার নবযূগ শুরু হয় । প্রসঙ্গবত্রমে ইহাও 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে 1861 সাল পধস্ত ক্ুশিয়ার দাস প্রথা প্রচলিত 

5 51210--1410 2260010519915” 00. 6927-93- “০ 211 20 

21090321005 01511706201: 20001) 9৮ 1093 11910761150 0051:5, 7:£6৩% 

1889 2৩7 95৩5 ১৩ £586596 11072৬ 115 610৩ কা 0210. | 



৩10 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা__সোভিয়েট ইউনিয়ন 

ছিল । জন্ত জানোয়ারদের ন্যায় এই সব দাসদের কেনাবেচা চলিত | 
ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রুশিয়ার পরাজয় এবং সেই সঙ্গে দাসপ্রথা জিয়াইয়া রাখার 
অস্থবিধাগুলি বিশেষভাবে জুম্প্ট হইয়। উঠিয়াছিল | এই রজক্ষয়ী যুদ্ধের 
অল্প পরেই জার আলেকজাগ্ডারের আমলে সার্ষদের মুক্তিদান করা হইল 
এবং নানা গঠনমূলক কাজও এই সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল | 

অর্থনৈতিক অবস্থা £ 
প্রাক্-বিগ্লব যুগে রুশিয়ার অর্থনীতি ছিল একাস্তভাবে মধ্যযুগীয় ৷ এই 

যুগে জনগণের একমাত্র প্রধান উপজীব্য ছিল কৃষি, কিন্তু কৃঘি ব্যবস্থা 
ছিল নিদারুণভাবে অনগ্রসর | অবিজ্ঞানভিত্তিক প্রাচীন পদ্ধতিতে ক্ঘিকার্ধ্য 
পরিচালিত হইত | ইহার ফলে প্রথম বিশ্ৃযুদ্ধের পূর্ব পর্যস্ত রুশিয়ার কৃষি 
উৎপাদন অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্্রগুলির তুলনায় একান্ত নিম্নমানের 
ছিল। 

অনগ্রসর কৃষি 

অনগ্রসর মধ্যযুগীয় কৃষি ব্যবস্থার ফলে রুশিয়ার কৃঘক সমাজ অনাহাব, 
বেকারি এবং অকাল মৃত্যুর মধ্যে এক অভিশপ্ত জীবনযাপন করিতে 
বাধ্য হইত । 

অন্ুন্পত শিল্প ব্যবস্থা £ 

পাশাপাশি শিল্প ব্যবস্থাও ছিল একান্তভাবে অনুন্নত । বিপ্রুবের পূর্ব 

পবস্ত রুশিয়াব শিল্প বিকাশ সীমিত ছিল | সমগ্র জনসংখ্যাব হিসাবে প্রতি 
100 জনের ভিতর মাত্র দুই জন শিল্পকার্ষেয নিযুক্ত ছিল। ঠিক ত্র একই 

সময়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি 100 শত জন লোকের মধ্যে শিল্প সংক্রাস্ত 
কার্যে নিষৃত্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল 116 জন | এই সময়ের রুশিবার অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থা ওপনিবেশিক অর্থনীতির বছ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। 
তাহার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বৈদেশিক সাহায্য একান্তভাবে 
অপবিহাধ হইয়া পড়িয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেঘপাদে রুশিয়ার 
'বৈদেশিক পু'জির পরিম।এ4 প্রায় শতকরা 30 ভাগে পৌছাইয়াছিল ! প্রথম 
বিশৃযুদ্ধের কিছু পৃূরে রুশিয়ার লৌহ শিল্প, রসায়ন শিল্প এবং কয়লা শিল্পের 
প্রায় অধিকাংশই বৈদেশিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলিয়া গিয়াছিল | 

ইহারই পাশাপাশি দেখা যাইবে প্রাকৃ-বিপ্রব যুগে রুশ নাগরিকদের 
এক দুঃসহ জীবনযাপন করিতে হইত | কৃষক ও শ্রমিক অধিকাংশ ন্যায্য 
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অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেঘপাদ হইতে শুরু 
করিয়া অক্টোবর বিপ্রাব পধস্ত প্রায় 150 বৎসর ধরিয়া কশ জনগণ 
প্রতিক্রিয়াশীল জার শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বছ প্রকারের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 
পরিচালনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন | তীহাদের অধিকার অরনের জন্য 
তাহারা তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দয এবং এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে 

কণ্ঠা বোধ করেন নাই' 14 

কশিয়ার জনজীবনেব কয়েকটি বিশেঘ উপাদান, যেমন দেশের বিরাট 

আয়তন, বিভিন্ন জাতিগোষ্টির অস্তিত্ব, তাহাদের অনগ্রপব সাংস্কৃতিক অবস্থা 
ও প্রাচ্য এতিহা ও জঙ্গীশাহীর উদ্ভব ইত্যাদি এখানে স্বৈরতপ্রের উৎপত্তি 

ও প্রতিপত্তির বিশেষ সহারত৷ করিয়াছিল । যদিও কখনও কখনও কোন 
কোন জার কিছু কিছু জনহিতকর বাবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্ত সেগুলি 

তেমন কিছু উল্লেখবোগ্য নয় বা গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে পদক্ষেপও 
বলা যায় না ; দৃষ্টাস্তস্বরূপ জার দ্বিতীয় আলেকজাগ্ডার রুশিয়ার ক্রীতদাস 
প্রথা (59:00) রহিত করিয়াছিলেন এবং কৃঘকদের অথ্নৈতিক অবস্থার 

কিছুটা উন্নয়ন করিয়াছিলেন । কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের অংশ গ্রহণের 
কোন ব্যবস্থা না করিলেও প্রদেশ ও জেলাস্তরে কিছুটা সীমিত স্বায়ত্তশাসন 
দিয়াছিলেন এবং পরে ইহাদের প্রতিনিধিমূলক সভাগুলিই উনবিংশ 

শতকের শেঘের দিকে একটা উদারনৈতিক আন্দোলনের কেন্ত্রবিন্দু হইয়া 
উঠিয়াছিল | কিন্তু শাসক সমপ্রদায় এই আন্দোলনকে কোন প্রকার প্রশ্রয় 
দেন নাই এবং সর্ব প্রযত্বে দমননীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন | তা সত্বেও 
মাকসীয় মতবাদ এই আন্দোলনে ক্রমশ; অনুপ্রবেশ করে এবং সোপ্যাল 
ডেমক্র্যাটিক. পাটি সামাজিক গণতান্ত্রিক দল নামে একটি গুপ্ত দলের প্রতিষ্ঠা 

ত্বরান্বিত করে যাহার লক্ষ্য ছিল বিপ্রব | 

স্বৈরাচারী জারতন্রের চণ্ডনীতি সবাপেক্ষা ভয়াবহ রূপ লইয়াছিনল শেখ 

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে (1894-1917) | একান্ত নিরুদ্ধিতা ও 
বব্বরতার সহিত তিনি শাসনকাধা পরিচালনা কবিয়াছিলেন | এই 

দমননীতির বিরুদ্ধে কৃঘক শ্রমিকদের বিক্ষোত ব্যাপক আকার ধারণ করিতে- 

ক “০ 706০016 31) ৬/5906:0 701006 080 91307 & 2210915 91812190910 
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৪৬ বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাজহব্াবস্থা__-সোঁভিয়েট ইউনিয়ন 

ছিল এবং দস্ননীতি সন্ফেও সোক্যালি ডেমোক্রেটিক পাটির , দবপুটি 
হইতভছিল এবং তাঁহার! ক্রমেই সোচ্চার হইস্ক! উঠিতেছিল : এমন সষয় 
1905 সানে রুশ জাপান যুদ্ধে রুশিরার শোচনীয় পরাদ্ধয় হইলে দেশে 
ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখ! দেয় যাহাতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট 
আরও ইন্ধন জোগায় | ধর্মঘট, বিক্ষোভ এবং দাক্গ) হাঙ্গামা ব্যাপক 

আকারে দেখা দিল, দারুণ নিষ্ঠুরতার সহিত জার সরকার এই বিক্ষোভকে 
দমন করিলেন । কিন্ত প্রচণ্ড বিস্ফোরণের চাপে কিছুটা নতি স্বীকার 
কবিতে বাধ্য হইলেন | কয়েকটি নির্দেশের (৫507০) মাধ্যমে জার একটি 
শাসনতন্্র ঘোঘণ। করিলেন যাহাতে সীমিত আকারে জনপ্রতিনিধিদের হস্তে 

কিছুটা ক্ষমতা দিলেও চূড়ান্ত ক্ষমতা জারের হাতেই অব্যাহত রহিল । 

£905 সালে ডুমা স্থাপন 2 

গডুমা' 030108) নামক দ্বিকক্ষবিশিষ্ট একটি জাতীর পরিঘদ 
( পার্লামেণ্ট ) স্থষ্ট হইল | জারের মন্ত্রীদের ডুমাব নিকট কোন দায়দায়িত্ব 
ছিল না, জারের হাতেই ক্ষমতা থাকিয়া গেল । এই পরিঘদেব উচ্চকক্ষে 
সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিনিধিত্ব দেওয়! হইযাছিল অভিজাতশ্রেণী ভূম্যধিকাবী 
ও বাবসায়ীদের | পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত নিমুকক্ষেও 
অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই প্রতিনিধিত্ব পাইল | শাসনতন্ত্র স্পকিত 
নির্দেশগুলিতে পররাষ্ট্র ও সেনাবাহিনী সম্বন্ধেকোন আলোচনা করিবার ক্ষমতা 
ডুমাকে দেওয়া হয় নাই | একমাত্র সাধারণ আইন রচনা করিতে ডুমার 
সম্মতির প্রয়োজন ছিল । 

রুশিয়ার তদানীন্তন শাসন-ব্যবস্বা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া 1907 

সালে লেনিন যথার্ধই মন্তব্য করিয়াছিলেন--“পার্লামেণ্টারী শাসন-বযবস্থার 
দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও রুশিয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে একটি স্বৈবতান্িক জঙ্গীশাহী 
শাসন অব্যাহত ছিল? €(% 10111621  06515061570 6100611191790 ৮০10 
0811191190021 00109) | 1905 সালের শাসনতন্ত্রে ডুমার গঠন ও ক্ষমতা 
সঙ্কীণ হওয়া সত্বেও প্রথম দুইটি ডুমায় (1906-7) বেশ কিছু সংখ্যক উদার- 
নৈতিক ও চরমপন্থী সদস্য প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহারা বৈধ ক্ষমত। 
অতিক্রম করিয়া নানাপ্রকার দাবি দাওয়া, যেমন রাজনৈতিক বন্দীদের মৃক্তি, 
প্রত্যক্ষ নিাচন, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, জমিদারী উচ্ছেদ প্রভৃতি উপস্থিত 
করে| সরকার পর পর দুটি ডুমাই ভাঙ্গিয়া দিয়া 1907 সালে ডুমার 
সংগঠন পরিবর্তন করিবার নির্দেশ জারি করে । এই নৃতন নির্দেশে যে 
দুম! গঠিত হয় তাহা সরকান্জের অনুগত ছিল এবং 1912 সনে পুর্নগঠিত, 
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ডুদাও সেইজপই ছিল । যদিও কোনাটই কুশিয়ার জনগণের প্রতিভূ হয়, 
নাই | 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশিয়া ঃ 
1914 সালে যখন বিশ্বযুদ্ধ আরম্ত হইল তদানীস্তন ভুমা প্রথমে 

সরকারের পার্শে দাঁড়াইয়া সমর্থন দেয় । কিন্ত 1914-15 সনে পর পর 
কয়েকটি বিপধয়ের পর যখন ডুম! সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ চালাইবার জন্য কয়েকটি 
সংস্কারের প্রস্তাব দেয় সরকার সেগুলি উদ্ধতভাবে নস্যাৎ করিয়। দেয় । 
এদিকে সরকারী মহলে চরম অযোগ্যতা, দুনীতি ও নির্বৃদ্ধিতা দেশকে 
চরম দুর্দশার দিকে ঠেনিয়৷ দেয় | ডুমার সদস্যগণ বিক্ষব্ধ হন এবং প্রকাশ্যে 
মন্ী ও আমলাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেন । একদিকে সৈন্যদলে 
যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করার ফলে সেনাবাহিনীর বিরাট আয়তন, অন্য- 
দিকে শিল্পে ও কৃঘিতে কর্মক্ষম লোকের অভাবে উৎপাদন বিশেষভাবে 
ব্যাহত হওয়ায় ভোগ্যপণ্য ও সমর-সরঞ্তামের প্রচণ্ড অভাব দেখ! 
দেয়। দেশে দারুণ খাদ্যাভাৰ দেখা দেয় । সেনাবাহিনীর লোকেরাও 
যুদ্ধ সরঞ্জামের ও খাদ্যের অতাবে বিশেষ বিক্ষদ্ধ হয় । তাহাদের মনোবল 
ভাক্িয়া পড়ে কাজেই ক্রমাগত বিপর্ধয়ের সম্মুখীন হইতে থাকে | 
এরূপ অবস্থায় একমাত্র যুদ্ধ পরিচালনায় ও আভ্যন্তরীণ প্রশাসন 
ব্যবস্থায় বুদ্ধিদীপ্ত ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেশকে সর্বনাশ হইতে রক্ষা 
করিতে পারিত | কিন্তু পূৰেই বল! হইয়াছে জার নিকোলাস ব৷ তীহাব 
পরামর্শদাতারা-_কাহারও এই যোগ্যতা ছিল না। ফলে যাহা হইবার 
তাহাই হইল । 1917 সালের মার্চ মাসে পেট্রোগ্রাডে (প্রান্তন সেণ্ট 
পিটাসবার্গ ) বিগ্রিব শুর হইল | ক্ষধাত জনসাধারণ খাদ্যেব দাবিতে 
সমস্ত রাস্তায় বিক্ষোভ করিতে লাগিল | বিক্ষব্ধ জনতাকে প্রতিরোধ 
করিতে সৈন্য তলব করা হইল | কিন্ত সৈন্যরাও জনতার সঙ্গে হাত 
মিলাইল | জারতন্ত্র নিমেঘে ধূলিসাৎ হইল | ডুমার একটি কমিটি ক্ষমত। 
দখল করিয়। একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করিল এবং শীধই একটি শাসন- 
তন্ন রচনা করিবার প্রতিশ্ুন্তি দিল। জার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন 
এবং সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন । অস্থায়ী সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই 
শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা একটি সোভিয়েট গঠন করে, যাহা শীধই পেট্রোগ্াড 
শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েট (969%80 9915; ০? 
০161 200 $০0101073+ [১৩23655) ঘা অভিহিত হইল | অস্থায়ী: 
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সরকারের সহিত এই সোভিয়েটের অনেক বিষয়েই মতের মিল ছল না, 
কিন্তু অস্থায়ী সরকারকে বাধ্য হইয়া ইহার সহিত হাত মিলাইতে হইল । 

এই মিলিত কম উদ্যোগ স্থায়ী হইল না। কারণ উহাদের দৃষ্টিতঙ্গীর মধ্যে 
মৌলিক পার্থক্য ছিল | অস্বাধী সরকার . গঠিত হইয়াছিল একজন ছাড়া 
অল্পবিস্তব রক্ষণশীল সভ্যদের লইয়া । কাজেই তাহারা শ্রমিক কৃষকদের 
সোভিয়েটের মত আমূল বিপ্লুব চান নাই বা তখনই যে কোন মূল্যে 
বুদ্ধাবসান চান নাই | তাহারা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে এবং 
যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন । ইতিমধ্যে পেট্রোগ্রাড ছাড়াও দেশের 

সর্ব এবং সেনাবাহিনীতেও সোভিয়েট গড়িয়া উঠ্িয়াছিল এবং এগুলি 
সোগ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চরমপন্থী অংশ যাহাদের “বলশেভিক+ 

নামে অভিহিত করা হইত তাহাদের কৃক্ষিগত হইয়াছিল | 

নভেম্বর বিদ্পব 2 

ইহাদের কমতৎপরতায় সৈন্যবাহিনীর মনোবল ক্ষুণ্ণ হইতেছিল এবং 
অস্থায়ী সবকারকেও প্রায় পঙ্গু করিয়াছিল । ইতিমব্যে লেনিন প্রমুখ 
বলশেভিক নেতাগণ রুশিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ 

করেন । ““সোভিয়েটদের হাতে সকল ক্ষমত।” এই জিগির তুলিয়া 
তাহার। বিক্ষোভ, শুরু করেন। এই বিক্ষোভের মুখে সবকার খুবই 
বেকারদাঁয় পড়িয়া 'গেল | সরকারের তুলনায় বলশেতিক দলের দুইটি 
বিশেষ সুবিধা ছিল-_(1) লেনিনের ন্যায় নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও (2) 

তাহারা জনগণের সন্মুখে একটি সুস্পষ্ট কমসূচী তুলিয়৷ ধরেন যাহা কৃঘক, 
শ্রমিক ও সেনাবাহিনীর বলিষ্ঠ সমর্থন লাত করে | এই কর্মসূচীর দুইটি 
দফা হইল অবিলম্বে শান্তিস্বাপন ও সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব 
(01068101511 07 1179 01015687191) 1 এই লক্ষ্যে উদ্দ্ধ হইয়! কৃঘকর। 

গ্রামাঞ্চলে ভূম্বামী ও জমিদার শ্রেণীকে উৎখাত করিয়। জমি দখল করিতে- 
ছিল এবং মজ্রব। কলকারখানাগুলি দখল করিতেছিল । অবশেঘে অস্থায়ী 
সবকার ইহাদের দমন করিতে সংকল্প লইল ; কিন্তু সংঘর্ধের ফলে সন্নকারকে 

॥ রুশ ভাষায় বলশেতিক শব্খটির অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ । পার্টি ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল 

'আধর্শগতভাবে-__-"'বলশেভিক”' (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ও “'মেনশেভিক'* (সংখ্যালঘু )। দলের 
বধ্যে উহার! সংখ্যাগ্তর হইলেও সারাদেশে কিন্ত ইহার। তখন সংখ্যাগুরু হন নাই। 
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পরাজয় শ্বীকায় করিতে হইল.| 1917 সালে ?ই নভেম্বর* দ্বিতীয় বিপ্রবের 
ফলে বলশেভিক দল ক্ষমতার অধিকাবী হইল | নিখিল রুশিমা সোভিয়েট 
কংগ্রেদ নিজেকে সকল ক্ষমতার অধিকারী, ঘোষণা করিল এবং জনগণেব 
প্রতিনিধি পরিঘদ (000301] ০0? 7১60118%3 (01110153275) নামে একটি 
সরকার লেনিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করিল। পরিঘদেব অন্য সদস্যদেব 
মধ্যে ছিত্রেন, টুট্স্কি, রাইকত, ষ্র্যালিন ও লুনাচারস্কি। এখন হইতে 
'বলশেভিকরা' কমিউনিষ্ট নামগ্রহণ করিল এবং রাজধানী মস্কোতে স্থানান্তরিত 
করিল । ক্ষমতায় অধিষ্িত হইয়াই কমিউনিষ্ট সরকার কতকগুলি বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ গ্রহণ করিল । 

ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াই' সরকারের প্রথম কাজ হইল জার্মানী ও তাহার 
মিত্রদের সহিত শান্তি চুক্তি করা | অন্যান্য মিব্রপক্ষেব কাছেও এই প্রস্তাব 
রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহারা রাজী না হওয়ায় স্বতশ্বভাবে শাস্তি চুক্তি 
সম্পাদন কবিল | এই চুক্তি রুশিয়ার পক্ষে খুব সম্মানজনক বা সুবিধা- 
জনক না হইলেও বৈপ্লবিক সরকারের তখন প্রথম কর্তব্য ছিল দেশের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে স্থুদূঢ করা | ইহ ছাড়া নৃতন 
সরকার কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ জাবি করিল | তাহাদের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগা হইল ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ সাধন | রেলপথ, কল-কারখানা, 

ব্যাঙ্ক, খনি ও বাজেয়াপ্ত ভূমির মালিকানা একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর ব্যবহারের 
জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত কবা হইল । মৃদ্রাভিত্তিক লেনদেনের পরিবর্তে পণ্য 
বিনিময় প্রথা (826) প্রবৃতিত হইল ! শহরাঞ্চলে খাদ্য রেশনিং চাঁলু 
করা হয় । সপরিবারে জার নিহত হইলেন। তা ছাড়া জাবের অনেক 
কমচারী, অভিজাত শ্রেণীর লোক, জমিদারগণ ও আরও অনেকে বিরোধী 
হয় নিহত হইলেন বা নির্বাসিত হইলেন। চাচ্চকে রাষ্ট্রের পৃপোঘকতা 
হইতে বিচ্যুত করা হইল | কিন্ত বৈগ্রুবিক সবকারের কাজ খুব সহজ ছিল না । 
একদিকে প্রতিবিপ্রুবী শক্তি এবং অন্যর্দিকে সাযরাজ্যবাদী শক্তির এই নূতন 
সরকারকে ধ্বংস করিবার জন্য মরিয়া হইয়। উঠিয়াছিল | এই সময় 
বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যে সমস্ত করুশিয়াকে বেষ্টন 
করিয়াছিল। তাহাদের ঘড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিবার জন্য নুতন সরকার দৃঢ় 

সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইলেন । উৎপাদনের উৎসগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানার 
আওতায় আনয়ন করা হইল, সকল প্রকার কৃঘি ও বাণিজ্যের উপর কঠোব 

* রুশ জুলিয়ান পণ্ভিক! অনুসারে । অন্য পঞ্জিকাঁহতে তারিখটি অক্টোবরে । সেজন্য 
ইহা! অক্টোবর বিপ্লব নামেও খ্যাত । 
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নিয়ন্থণ আরোপ করা হইল। এইভাবে দেশে কম্উনিষ্ট প্রাধান্য কারে 
কা হইল । 

1918 সালের প্রথম অংবিধান 2 
এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পটভূমিকায় 1918 সালের 10ই জুলাই 

“সোভিয়েটদের পঞ্চম অল-বাশিয়ান কংগ্রেসের" সম্মেলনে বৈপ্লবিক রাষ্ট্রের 
প্রথম সংবিধান গ্রহণ করা হইল । নবগঠিত রাষ্্রকে রুশ সমাজতান্ত্রিক 
যুক্তরাস্বীয় সোভিয়েট প্রজাতন্ (019 7২555121 9০০18115; চ6001860 

5০16 1২9]019110) নামে অভিহিত করা হইল | ইহাও উল্লেখ্য যে এই 

স্তরে বতমান সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত প্রজাতিন্ত্গুলি অস্তভুজ্ঞ 
হয় নাই! জারের সায়াজ্যের তিন-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া এই রাষ্ট্র গঠিত হয় । 
আমর পরবতী অধ্যায়ে লক্ষ করিব কিভাবে ধাপে ধাপে এই প্রথম 
সংবিধান রচনা হইতে শুরু করিয়। পরবতাঁ সংবিধানগুলি রচিত হইয়াছিল । 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ রাখিতে হইবে কিভাবে এই এঁতিহাসিক নভেম্বর 

বিগ্রব একটি গতিশীল নূতন সভ্যতা এবং পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এক 
অতিনব সমাজতাম্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল । সোভিয়েট 

রাষ্ট্রের সেই অবিশ্বাস্য সামাজিক, অনৈতিক ও রাষ্্ীনৈতিক বিকাশের 
প্রতিফলনই এই সংবিধান রচনার বিভিন্ন স্তরে লঙ্গ করা যাইবে । 

আধুনিক কাল পধস্ত আমরা নিমুলিখিতভাবে স্তরগুলিকে ভাগ করিতে 
পারি :-- | 

1, প্রথম যুগ বিপ্রবের সময় হইতে 1921 সাল পধস্ত, ইহাকে 

কমিউনিষ্ট সংগ্রামের (৬৪1 00751001131) যুগ বলা হয় । 

2, নূতন অথনৈতিক নীতির যুগ টব 1০071010010 01105 বা 

ব.,৮.)--1921 হইতে 192? পর্যন্ত, লেনিন ইহাকে 90:869510 06058 

বা কৃূশলী পশ্চাদপসারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন | 

3. পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার যুগ (5155 56৪1 71905), 1927 হইতে 
1939 অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারস্ত পর্যস্ত, ইহাকে বল! যায় শিল্পায়ন ও 
কৃঘির যৌথীকরণের (০০11600151591192) যুগ । 

" 4. দ্বিতীয় বিশৃযুদ্ধের যুগ_-1939 হইতে 1946 সাল পযন্ত । 

5. যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের যুগ-_1946 হইতে 1953 সাল পযন্ত । 

6. আধুনিক কাল-_1953 সালের পরবতী অবস্থা | 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
সোভিয়েট সংবিধান গর্তনের ইতিত্ন্ত 

(17156071021 198015570170 01 (190 2505191 €0018961600107 ) 

1918 সালের সংবিধান £ 
1918 সালের সংবিধান এ বৎসরের জুলাই মাস হইতে চালু হইয়াছিল । 

এই সংবিধানটির খসড়া লেনিন ও ্ট্যালিনের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে কমিউনিষ্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কাধকরী কমিটি (050081558০০ (09101010199) দ্বার! 

গঠিত একটি কমিশন কতৃক রচিত হয় । সংবিধানাট ছিল সদ্য প্রতিষ্ঠিত 
“সবহারাদের একনায়কতস্ত্রের? সংগ্রামী চেতনায় অনুপ্রানিত এবং নভেম্বর 
বিপ্রব হইতে তখন পধস্ত যে সকল ঘোষণা ও বিধি নির্দেশ জারি 

হইয়াছিল সেগুলি ইহাতে সন্লিবেশিত হয়, যাহা দ্বারা ইতিপূর্বেই জমি, 

প্রাকৃতিক সম্পদ ও কলকারখানার ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা 
হইয়াছিল এবং উৎপাদনের উৎসগুলিকে রাষ্ট্রায়ন্ত করা হইয়াছিল। 
এই সংবিধানের লক্ষ্য হিসাবে ছিল,--৫) সর্বহারা শ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব স্বাপন এবং শোঘক শ্রেণীব উৎসাদন, (2) রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষমতা! 
সোভিয়েটগুলিতে ন্যস্ত করা ও রুশিয়াকে একটি কক, শ্রমিক ও সৈনিক- 

দের সোভিয়েটগুলির প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা | এই সংবিধানে ধর, জাতি, 
স্্রীপুরুঘ, বাসস্থান নিবিশেঘে অষ্টাদশব্ধ বয়স্ক সকল রুশ নাগরিকদের 
তোটাধিকাব দেওয়া হয, শুধু এই শতে যে তাহাদের উৎপাদনাত্বক শ্রম 
ছার জীবিকা অর্জন করিতে হইবে এবং মুনাফার জন্য কাহাকেও শিয়োগ 
করিবে না । এ ছাড়া নিম্বলিখিত শ্রেণীর লোকদের ভোটাধিকার এবং 
সরকারী পদাধিকার হইতে সুস্পষ্টভাবে বঞ্চিত করা হয়,--৫) যাহর। অন্য- 

দের নিজ মুনাফার জন্য নিযুক্ত করে, (2) যাহারা অন্যদের শ্রমলন্ধ আয়ে 
জীবিকা] নিবাহ কবে, অর্থাঙ পৃজিবাদদী শ্রেণা, (3) ব্যবসায়ী, মধ্যসত্ব 
ভোগী, দালাল ইত্যাদি, 4) সকল শ্রেণীর যাজক, (5) জাবের কয়েকটি 

শাসন বিভাগের সহিত সংশিষ্ট ব্যক্তিগণ, (6) বিকৃত মস্তি বা যাহারা কোন 

অর্থসংক্রাস্ত বা ঘৃণ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইরাছে । সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে সংবিধানে সাবজনীন ভোটাধিকার প্রবতনের ব্যবস্থা কর! হয় নাই' 
এবং ইহা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের ধ্যানধারণা অনুযায়ী হইয়াছিল যাহার 
লক্ষ্য হইল একটি বিশেষ শ্রেণীর এক নায়কত্ব স্বাপন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নহে । 
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কমিউনিষ্টদের মতে সর্বহারা শ্রেণী ছাড়া অন্য সকলেই শোঘক এবং পরতুক্ 
যাহারা কোন রাজনৈতিক অধিকারের যোগ্য নহে । সংবিধানে শোঘিত 
এবং শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারের একটি শালিক! ঘোঘিত ছিল : সেগুলি 

অন্য কোন শ্রেণীর জন্য নয় | 

সংবিধানে সমগ্র ক্ুশিয়ার ভিতিতে একটি সোভিয়েটের ব্যবস্থা ছিল, 

তাহা হইল নিখিল রুশ সোভিয়েটদের কংগ্রেস (411 [05518], 00101655 

0 90%195) | এই সংস্থায় শহর ও গ্রাম সোভিয়েট গুলি হইতে প্রতিনিধি 
পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল। নিখিল রশ সোভিয়েটদের কংগ্রেস গঠিত হয় 

সারা দেশে বিভিন্ন ধাপে বিন্যস্ত নিয় সোভিয়েট হইতে উধ সোভিয়েটে 

পরোক্ষ নিবাচনে নিবচিত প্রতিনিধিদের লইয়।৷ | বিতিক্ন ধাপের সোভিয়েট- 
দের বিন্যাস একটি পিরা।মডের আকার ধারণ করে | নিখিল রুশ 

সোভিয়েট কংগ্রেস পিরামিডের শীর্ঘ বিন্দতে অবস্থিত । সবনিয়ে ছিল শহর 
অঞ্চলের কলকারখানার শ্রমিকদের সোভিয়েটগুলি ও গ্রামাঞ্চলে কৃঘক- 
দের সোভিয়েট। এই সব স্থানীয় সোভিয়েট প্রতিনিধি পাঠাইত পরের 

ধাপের সোভিয়েটে, শহরাঞ্চল থেকে সিটি সোভিয়েটে এবং গ্রামাঞ্চল থেকে 
জেলা সোভিয়েটে | আরও উপরের ধাপগুলি হইল কাউন্টি সোভিয়েট 
(00009  00021958 ০01 10150106 9০0%1963 ), আঞ্চলিক সোভিয়েট 
( 092£995 01 0০90 ১০916 ), প্রাদেশিক সোভিয়েট (08950018 

বা [:0%100019]  0000955  0? 99155 ) এবং সবোচ্চ ধাপে 

নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেস | ইহ! উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন ধাপ হইতে 

প্রতিনিধি সংখ্যা ঠিক জনসংখ্যা বা ভোটার সংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত 
হইত না | গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শিল্পাঞ্চনকে অধিক সংখ্যায় প্রতিনিধি দেওয়] 
হইত, কারণ শ্রমিকদেরই প্রকৃত সবহার] বলিয়া গণ্য কর! হইত এবং 
নতুন জাঁমানার প্রতি কৃষকদের অপেক্ষ। তাহাদের আনুগত্য অধিক নিভভর- 
যোগ্য বলিয়। ধরা হইত । চুড়ান্ত ক্ষমতা এই কেন্দ্রীয় সংস্ার উপর 
বতাইয়াছিল | সংবিধানে ইহার সভ্য সংখ্যা নিদিছ্ করা হয় নাই | 

কিন্ত নিমেব সকল সোভিয়েট নিদিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইলে ইহার 

সত্য সংখ্যা কয়েক হাজারে দীড়ানর কথা । মস্কোতে বৎ্সবে দুবার করিয়া 

ইহার অধিবেশন হইত | 41] 0039191. 0007038 হইতে 00181] 

509001159 €001001010669 ( কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি ) গঠনের ব্যবস্থ। ছিল 

এবং মূল কংগ্রেসের বিপুল আয়তনের হেতু আইনের খুটিনাটি রচনার ভার 
এই সংস্তার উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল | কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত থাক। 

কালে কমিটিই কংগ্রেসের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ কবিত । কিন্ত ইহার 
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আয়তন ত্ববিত কাজ চাঁলাইবার পক্ষে অতি বৃহৎ হওয়ায় যেশ্বীকস ভাগ 
কাজই একটি ছোট প্রেসিডিয়াম (7216810582) বা সভাপতি মওনীর মাধ্যমে 
পম্পম্ম হইত | শাসনকাধ্য (6০০:/৩ 91090800) পরিচাননাঁর জন্য 

সেপ্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি বার (12) জন্য সদস্যবিশিষ্ট একটি “কাউন্দিল 
অব্ পিপৃর্ষ কমিশার+ (00011 ০? ৮১৩০16,৪ 00200159918) মনোনীত 

করিত | ইহার অবস্থান অনেকট! পালামেণ্টীয় শাসন ব্যাবস্থার ক্যাবিনেটের 

মতই ছিল । এক একজন কমিশার এক একটি শাসন-বিভার্গের ব৷ 

কমিসারিয়েটের প্রধান হইতেন। তাহার! কেন্দ্রায় কমিটির নিকট তাহাদের 

কাজের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকিতেন এবং কংগ্রেসের নিকট'ও সময় 

সময় নিজ নিজ বিতাগের কাজের রিপোর্ট পেশ করিতেন | কমিশারদের 

নিজ নিজ বিভাগে গৃহীত সব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটিকে ওয়াকি- 
ধহাল রাখিতে হইত ; অবশ্য জবুরী ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করিতেন | কোন প্রধানমন্ত্রীর পদ ছিল না, তবে কাউন্সিল নিজেদের 

অমধ্যে একজনকে চেয়ারম্যান বা সভাপতি মনোনীত করিত, যাহার ক্ষমত৷ 

বা মর্ধাগ। ঠিক প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় ছিল লা। 

2924 সালের সংবিধান £ 
উদ্ধুরোক্ত সংবিধানের পরবর্তী অধ্যায় হইল 1924 সালের সংবিধান । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে 1918 সালের সংবিধানের আওতায় জারের অধীনস্থ 
সমগ্ধ কুশিয়া আসে নাই। কিছু অঞ্চল প্রতিবিপ্রুবীদের করায়ত্ত 
হইয়াছিল । কিন্ত কিছুদিনের মধ্যে এইসব অঞ্চলও শক্ত সৈন্যের কবল 

হইতে নিজেদের মুক্ঞ করিয়। স্বাধীন সমাজবাদী সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র বলিযা 
ঘোঘণা করে | 1922 সালে ইহারা পূৰৌক্ত রুশ সমাজতান্বিক যুক্তরাষ্্রীয 
সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের (0২, 9, চু, 9. 7২.) সহিত অঙ্গরাজ্য হিসাবে যুক্ত 

হইবার জন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় | এই চুক্তির ফলে একটি পরিবাদ্ধিত 
যুক্তরাষ্ট্রের স্থষ্টি হয় চারটি অঙ্গরাঙ্গ্য লইয়া । এগুলি হইল রুশ সমাজ- 
তাত্রিক যুক্তরাপ্্বীয় সোভিয়েট প্রাতন্ত্র, ইউক্রেন সনাদতাপ্রিক সোভিরেট 

প্রজাতন্ত্র শ্বেত রাশিয়া ( ৬1016 [05318 ) সমাজতান্িক সোভিয়েট 
প্রজাতন্ত্র এবং ট্রান্সককেশীয় সমাজতান্ত্রিক পোভিয়েট প্রজাতন্ত্র | ইহাদের 
লইয়া মিলিত রাষ্ট্রের নাম হয় ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট 
বিপাব্রিকস (10. 5.5. 0) | চুক্তিটির ভিত্তিতে .একটি যুক্তরাষ্্রীর 

সংবিধান রচিত হয় এবং 1923 সালে অনুমোদিত হইয়া 1924 সাল হইতে 
চালু হয় । 1924 সালে আরও দুইটি অঙ্গরাজ্য, উজবেক (02০9০) ও 
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তুর্কোযেন (7811001092) প্রজাতন্ব এবং 1929 সালে তাধঝিক 08051711) 
প্রজাতন্ত্র নামে আর একটি অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিলে অলরাজোর 
মোট সংখা নাঁভায় সাত | নূতন সংবিধানটি, প্রা পুবর্ব সংবিধানেরই পুনবা- 
বৃত্তি বলা চলে। তবে তিনটি নৃতন সংস্থা ইহাতে যুক্ত হয়। এগুলি 
হইল সারা ইউনিয়নের কতগ্রেন, সাবা ইউনিযনের কেন্দ্রীয় কমিটি 

এবং সারা ইউনিয়নের প্রেসিভিযাম | এই সংবিধানে যুভ্ডরাষ্রী ও 
অঙ্গরাজাযগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন কবা হয় মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের ধাচে। 
কেন্দ্রকে কতকগুনি নিদিষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হয় । অবশিষ্ট ক্ষমতা 

€1551091% 1[20/915 ) অঙ্গরাজ্যগুলিতে ন্যস্ত কবা হয় | কেন্দ্রকে যে 

সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাছাদের মধো ছিবি--বৈদেশিক সম্পক, 

বৈদেশিক বাণিজ্য, খুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণা, বৈদেশিক খণ নিমন্ত্রণ 

সারাদেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রতিবক্ষা ব্যবস্থা, মুদ্র। নিয়ন্ত্রণ, 

বেলপথ, ডাক ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পরিচালনা ইত্যার্দি । অঙ্গরাজ্য গুলির 

এক্তিয়ারে থাকে শিক্ষা, শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, বিচারব্যবস্থা ও স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি । কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন অর্থ ব্যবস্থা, খাদ্য উৎপাদন, 

শ্রম নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিতে কেন্র ও অক্গবাজ্যগুলি উভয়েরই কর্তৃত্ব ছিল। 
আপাত: দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে এই ক্ষমতা বণ্টনব্যবস্থায় কেন্দ্রকে 

সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । আসলে কিন্ত তাহা নহে, বরং বিপরীত 
বলা যায় | কারণ, প্রথমতঃ, অঙ্গরাজ্যগুলির কোন, আইন বা নির্দেশ 

1922 সালে চুক্তি বা সংবিধানের কোন ধারার বিরোধী হইলে কেন্দ্রীয় 
সরকাবকে উহ] নাকচ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় । দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় 

সরকারকে এমন কতকগুলি মূলসূত্র প্রণয়ন করার ক্ষমত৷ দেওয়৷ হয় যাহা 
অঙ্গরাজ্যগুলি দেওয়ানী ও ফৌজদাবী আইন, বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি, শ্রম- 
সংক্রান্ত ও বিদ্য'লয সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে মানিতে বাধ্য ছিল । সোভিযেট 

শানন ব্যবস্বায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পবস্পর অঙ্গাঙগণ ভাবে 
সংশিষ্ট | এ অবস্থায় কেক্দ্রীর সরকারকে 'র্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়ার ফলে কেন্দ্রের ক্ষমতী। প্রাধ সর্বব্যাপী হইয়।ছিল । 

ইউনিরনের স্থষ্টির ফলে চাবটি শ্রঙ্গরাজোোব সংবিবানগুলি নাকচ হয় 

নাই, অবশ্য যে অংশগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চুক্তি বা ইউনিয়ন সংবিধানের 
কোন ধারার বিবোধী সেগুলি ছাড়া । অঙ্গরাজ্যগুলির সরক!র সমূহের 
কাঠামোগুলি অবশ্য একই' ধাঁচের এবং সোভিয়েট ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত | 

ছোটখাট পার্ধক্যগুলি যা ছিল, ইউনিয়ন গঠিত হইবার পরও সেগুলি রহিয়া 
গেল | এখন ইউনিয়নের নৃতন তিনটি “সংস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বল! 

চি 
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প্রয়োজন । ইউনিয়ন শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ে যেমন গ্রামীন সো'ভিয়েট ও 
কারখানার সোভিয়েট অবস্থিত ছিল, শীর্ষে সারা ইউনিয়ন সোভিয়েটদের কংগ্রেস 

চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিল।" বিভিন্ন ধাপের সোভিয়েটদের প্রতিনিধির! 
ইহার সত্য হইত । যদিও কংগ্েসই ছিল সংবিধান অনুসারে আইনসভা, 
কিন্ত প্রায় দুহাঁজ!র সদস্যবিশিষ্ট হওয়ার এবং অনেকর্দিন অন্তর ইহার 
অধিবেশন বসাতে কাজের সুবিধার জন্য ইহার ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় 
কার্করী সমিতির (0:9002] 12%60001৬5 (0111110659) হস্তে অর্পণ করা 

হইয়াছিল । নিখিল ইউনিয়ন সেণ্ট্যাল এক্সিকিউর্টিত কমিটি ছিকক্ষবিশিষ্ট 
ছিল, একটি ইউনিয়নের সোভিয়েট (9০৮16 ০? (116 [001099) নামে 

জনসংখ্যার ভিত্তিতে 600 সদস্যবিশিষ্ট কক্ষ এবং অপরটি জাতিস্মৃহের 
সোভিয়েট (9০16 ০ 07০ 18010211006) নাষে 150 সদস্যবিশিষ্ট 
কক্ষ ইউনিয়নের প্রতিটি আঞ্চলিক অক্ষ হইতে পাঁচ জন করিয়। 

সদস্য লইয়া গঠিত হইত | কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটিও বছরে মাত্র চার বার 

করিয়া অল্প সময়ের জন্য বসিত এবং ইহার আয়তনও সুষ্ঠুভাবে কাঁজ চালাই- 

বার পক্ষে অতি বৃহৎ ছিল । সেজন্য ইহাঁও দৈনন্দিন কাজ চালাইবার জন্য 
ও বিশেষ করিয়৷ কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের অস্তবর্তীকালে 27 জন 

সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রেসিডিয়াম বা পভাপতি মণ্ডলীর হস্তে ক্ষমতা অর্পণ 

করিয়াছিল | প্রেসিডিয়াম কেন্দ্রীয় কমির্টির নিকট দায়ী থাকিত। তাছাড়। 
শাসনকার্য পরিচালনার অন্য সেণ্টাল এক্সিকিউটিভ. কমিটি একটি নিখিল 
ইউনিয়ন মন্ত্রী পরিঘদ (411 [00101 7601165+ (0:0101015891%) নির্বাচিত 
করিত | ইহার সদস্যসংখ্যা ছিল 17 এবং ইহাদের কায' ছিল পার্লামেণ্টায় 

শাসনবাবস্থায মন্ত্রীর্দেরই অনুবপ । 
প্বববণিত রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীায় সোভিয়েট প্রভাতম্বের 

(২. 5. ঢ. 5. £২.) ন্যায় ইউ, এস্ এস্, আরেরও (0.9 9২) প্রশাসনিক 

কাঠামো সোভিয়েট পুঞ্জের পিরামিডের আকারই ছিল যাহার সর্বনিমে ছিল 

গ্রামীন সে'ভিয়েট ও শহরেব কারখানা সোভিয়েটগুলি এবং শীর্ষে ইউনিয়ন 

কংগ্রেস অবু সোভিয়েটস্ এবং মধ্যে পধীয়ক্রমে সিটি সোভিয়েট, জেল! 
সোভিয়েট, কাউন্টি, অঞ্চল, প্রদেশ, স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র ও অঙলরাজ্য 

প্রজাতন্বগুলির সোভিয়েট । লেনিনের ভাঘায় রুশিয়ায় সকল রাষ্ট ক্ষমতার 
ভিত্তি হইল সোভিয়েটগুলি এবং বতমানে সোভিয়েটগুলি রুশিয়ার জনগণের 
অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে | কমিশারগণ যুজরাস্ট্রীয় সরকারেব বিতিন্ন 
বিভাগের প্রধান হইতেন | লেনিন কমিশার পরিঘদের প্রথম চেয়ারম্যান 

নির্বাচিত হইয়াছিলেন । 1936 সাল পধস্ত এই সংবিধান কার্ধকরী ছিল। 



সোভিয়েট সংবিধান গঠনের ইতিবৃত্ত 323 

1936 জালের সংবিধানের পটভূমিক। 

1924 হইতে 1936, এই কয় বৎসর োতিয়েট ইউনিয়নের সমাজ ও 
রাষ্ট্রজীবনে এক বিশেষ স্মরণীয় কাল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং 
তাহা যথাযথ কাধধকরী করিয়া সোভিয়েট সরকার জনগণের জীবনে মৌপ্রিক 

পরিবর্তন আনিয়াছিল । ইতিমধ্যে আরও কৰেকটি সোভিয়েট প্রজাতন্ব 

ইউ, এস্, এস্, আর এ যোগ দিয়াছিল । প্রথম পাঁচসালা৷ পরিকল্পনার 

(1928-32) শেষে সামাজিক ও অথনৈতিক পূর্নগঠনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব 

সাফল্য দেখ! যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনারও শুভ উদ্বোধন হইয়াছিল | কৃঘি- 

ক্ষেত্রে যৌথীকরণ (০০116115900) উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হইয়াছিল । 
শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিঠিত হইয়।ছিল, রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা আসিয়াছিল. 
বহুদেশের সঙ্গে কটটৈতিক ও মৈত্রীব সম্পক স্থাপিত হইয়াছিল এবং 
আন্তর্জাতিক রাষ্্রগোষ্টিতে এই নতন রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপুণ স্থান করিয়। 
লইরাছিন | এইসব পরিবর্তনের পবিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের পরিবতনের 

প্রয়োজন অনুভূত হয় | 1935 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ষ্ট্যালিনের উদ্যোগে 
কেন্দ্রীয় এক্সিকিউটিভ কমিটি সপ্তম সারা ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মতিক্রমে 

নৃতন সংবিধান রচন৷ কবিবাব জন্য তাহারই সভাপতিত্বে 31 জন সদস্য- 

বিশিষ্ট একা কমিশন নিয়োগ করে । এক বছরের উপর কাজ করিয়। 

এই কমিশন 1936 সালের জন মাসে একটি খসড়া সংবিধান পেশ করে 
এবং উহা] জনগণের বিবেচনা ও মন্তব্যের জন্য প্রচার করা হয় । 
সংবিধানটি সারা দেশে উৎসাহ ও উদ্দীপনা স্ছষ্টি করে ৷ বছ জনসভাষ লক্ষ 

লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে উহা লইয়। আলোচন!১ বিতর্ক ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয় 
এবং বহু সংখ্যক সংশোধনী স্ুপারিশও আসে ॥ 1936 সালের 5ই ডিসেম্বর 

ইউ, এস, এস, আর্ অষ্টম মোভিয়েট কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে 

এই সব সুপারিশ আলোচিত হয় এবং উহার মধ্যে মাত্র 43টি সুপারিশ 

সহ মূল খপডা সংবিধানটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ; এগুলি'ও প্রধানত: 
ভাঘাগত | ্ট্যালিনের নেতৃত্বে রচিত হওয়ায় ইহ ট্র্যালিন সংবিধান নামেই 

পরিচিত হয় । ট্র্যালিনের মৃত্যুর পর হইতে অবশ্য ইহ। সোভিয়েট সংবিপান 

নামেই অদ্যাবধি চালু রহিয়াছে । সম্প্রতি আবার সংবিধানের পরিবততনের 

কথ উঠিয়াছে । সম্ভবতঃ শীঘই আবার নৃতন সংবিধানের প্রবতন হইবে । 

এই সংবিধানের বিশদ আলোচনার পূবে ইহার পটভূমি সম্পকে কিছু 
জানা প্রয়োজন | পৃবেই বল হইয়াছে বলশেতিক পার্টির নেতৃত্বে রুশ 
নিপ্রবের লক্ষ্য ছিল দ্বিবিব--রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আমুল পরিবতন ॥. 
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রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন ইহ। জ'রতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাইয়া৷ সবহারার্দের এক- 

নায়কত্বের ভিত্তিতে ঘোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে 
অথনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাঁতখ্যবাদের স্থলে সমাজতত্ববাদ বা সাম্যবাদ 

(০০700501518) কায়েম করিতে চাহিয়াছিল ॥ গেজন্য ভূমি, বনসন্পদ, 
জলসম্পদ, খান ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যক্তিগত মানিকানা হইতে 
রাষ্ট্রের মালিকানায় আনিরাছিল । শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত 

মালিকানাব উৎসাদন করিয়া উৎপাদনের সব উত্সগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়া- 

ছিল । বাক্তিগত ব্যবস৷ মালিকদের হাত হইতে কাডিয়। লইয়া রা্রের সম্পত্তিতে 
পরিণত কর হইল এবং সরকারী পরিচালক নিযুক্ত করা হইল | কমীদের 
কাজের জন্য বেতন চাকতিতে দেওয়ার ব্যবস্থা কর৷ হইল বাহার পরিবতে 

সরকারী বিপণি হইতে তাহারা ভোগ্যপণ্য লইতে পারিত | মুদ্র/। অর্থনীতির 
পরিবর্তে পণ্যবিনিময় প্রথাব (08197) প্রবর্তন করা হইল | কৃষকদের 
নিজ পরিবারেব প্রয়োজনমত শপ্য রাখিয়। বাকী শস্য সরকারকে দিয়া 
দিতে বাধ্য করা হইন | শহরাঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা চালু হইল । কিন্তু 
দেখ। গেল কৃঘক ও শ্রমিকদের এই সব সমাজতাপ্বিক ব্যবস্থার প্রতি 
বিল্বপতার কারণে সরকার অথনৈতিক বিপর্যয়ের সন্মুখীন হইল | লেনিন 
প্রমাদ গণিলেন এবং অনৈতিক বিপ্ররবের ক্ষেত্রে কিছুট। পণ্চাদপসরণের 
সিদ্ধান্ত, গ্রহণ করিলেন এবং '“নয়৷ অথনৈতিক নীতি” (ইত 8০০10901০ 
৮০109 ব। .5.৮.) প্রবৃতিত করিলেন । ইহা! 1921 হইতে 1927 সাল 

পর্যন্ত চালু ছিল ॥ বৃহদায়তন শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তে থাকিলেও ক্ষুদ্র শিল্পে 
ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা পুনঃ শ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী- 
দেরও ব্যবসা খুলিবার অনুমতি দেওয়া! হইল । সীমিতভাবে বিদেশী 
উৎপাদকদেরও ব্যবসার লাইসেন্স দেওয়৷ হইল | ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য লগী 

প্রতিষ্ঠানদের রাষ্র নিয়ন্ত্রণে কাজ চালাইতে দেওয়া হইল । এককথায় 
নভেম্বর বিপ্রবেব নীতি আংখিকভাবে পরিত্যক্ত হইল প্রতিকন অবস্থার 
চাপে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই শীতির প্রতিফরন হইরাছিল | প্রখম- 

দিকে বলশেভিক বা তদানীন্তন কমিউনিষ্ট দলের নেতুখের লক্ষ্য ছিল 
সার বিশ্বে বিপ্রবের প্রসার এবং ফলে পৃজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের 

নীতি । এখন বিশৃবিগ্রবের নীতি একেবারে পরিত্যক্ত না হইলেও তাহা শ্থ 
করা হইল--এই' যুক্তিতে যে প্রথমে “একটি দেশে বিগ্রবকে' সাফল্যমণ্ডিত 
করিতে পারিলে অন্য দেশগুলিও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং তখন বিশ্ব 

বিগাব ঘটান সুগম হইবে | দলের নেতৃত্বের মধ্যে এই প্রশে আদর্শগত 

হ্বন্বের আবির্ভাব হয় । টুটস্কি ছিলেন “এখনই বিশৃবিপ্রব বিস্তার” নীতির 
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পক্ষে, ষ্ট্যালিনও প্রথমে এই নীতির পক্ষে থাকিলেও শেঘ পর্যন্ত “প্রথমে 

একটি দেশে বিপ্রব নীতির সমর্থক হন এবং 1924 সালে লেনিনের 

মৃত্যুর পর তিনিই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।, দেশের আভাম্মরীণ ক্ষেত্রেও 
আঁপাঁতিতঃ আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের আদর্শ অগ্রাণিকার লাভ 
করে। দলেব নেতৃর আপাততঃ জাতীয় পুনর্গঠন ও কমিউনিট বাধ 

গড়িয়া তোলার কাজে সবপ্রযত্তে আত্মনিয়োর্থ করে | 1924 মালের সংবিধান 

এই নূতন চেতনা ও নীতিরই প্রতিফলন বলা যাঁয়। ষ্ট্যালিন ক্ষমতায় 
সুপ্রতিষ্ঠিত ভইলে পব দেশকে শক্তিশালী করিবাব জন্য দীধমেয়াদী বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন অনুন্নত দেশকে শভিশালী 
করার প্রধান উপায় হইল 'শিল্পায়িতকরণ | এই প্রক্রিয়া তিনি পধীয়ক্রমে 

পাচশালা অর্থনৈতিক পধিকল্পনার মাধ্যমে চালাইয়া যাওয়াব সিদ্ধাস্ত গ্রহণ 

করেন এবং ইহ খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয় । একই সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে ভাবী 

শিল্প ও কৃঘিক্ষেত্রে বৃহদাকার যৌথ খামারসমূহ (০০116০016 17) গড়িয়া 
তোলা হইতে থাকে | ব্যক্তিগত ব্যবসার স্থলে সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা ও 

পণা বণ্টন প্রবর্তন করা হয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মতপ্রকাশের 
উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছিল । সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনেব 

কর্মসূচি সম্পর্কে ওঁদাসীন্য বা বিরোধিতা বরদাস্ত কবা হইত না| সকল 
প্রকার প্রচার কাধের মাধ্যমে-যেমন সংবাদ পত্র, রেডিও, প্রভৃতি এমন 

কি রঙ্গালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সমাজতন্ত্র ও পাচশালা পরিকল্পনার 

গুণগানে নিয়োজিত করা হইয়াছিল । এই কার্ক্রমেব ফলে সরকার দেশ 

হইতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিল । আব 

ইছারই পাশাপাশি শিল্পে এবং অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থায় সমাজতান্িক 

উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছিল | কৃঘিতে কলাক (19) 

অর্থাৎ অম্পরনচাধী বা জোতদারশ্রেণীর উৎসাদন করিয়া সমস্ত প্রকাব 

শোঘণের অবসান কর] হইয়াছিল । কৃষিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
গ্রছণ এবং যৌথ ও রাহ্ীয় খামার প্রথার প্রচলন করিয়া কৃঘির ব্যাপক 
ও করা হইযাছিল | প্রকৃত প্রস্তাবে 1924 হইজে 1932 সাল 

ই স্বল্লকালের ভিতর এক অনগ্রসর সামন্তশীসিত রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক 

বিজ্ানভি্তিক সমাজতান্ত্রিক, শিল্পো্নত রাষ্টে পবিণত কব পথিবীব ইতিহাসে 

একটি অতি বিস্ময়কর ঘটনা বলিয়! গণ্য হইয়াছে । সামাজিক' ও অর্থনৈতিক 

জীবনের এই যুগান্তকারী পরিবতন রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত 
হাওয়! প্ররোজরনীয় হইয়া পড়িয়াছিল | ইহারই ফলশরণতি হইর্ল 1936 সালের 

ট্যালিন সংবিধান প্রণয়ন | 



326 বিদেশী রাষ্্রসমূহের শাসনব্যবস্থা-সোভিয়েট ইউনিয়ন 

1928 হইতে 1938 সাল পর্যন্ত সময়ে দুইটি পরিকল্পনা রুশিয়ার রাঁজ- 
নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন সাবন 
করিয়াছিল । সমাজের শ্রেণীবিন্যাস সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইযাছিল। ট্র্যালিন 
সংবিধান এই পরিবন্তিত পরিস্থিতিরই আইনগত বপায়ন বল যায় । এই 
সংবিধানের প্রকৃত তাত্পর্য সম্বন্ধে ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন,--“বছ কৃচ্ছসাধন 
ও সংগ্রামের পথ অতিক্রম করিয়া আমরা এমন একটি সংবিধান পাইয়াছি 

যাহা আমাদের বিজয়ের ফল নিশ্চিত করিয়াছে, এটা অত্যত্ত অংনন্দদায়ক |? 
[4১751 005 0290) 01 8000016 2100 [011521101 [0781 1795 06617 

(78৮০17580১ 11 15 10162520170 2100 10৮01 60 178৮5 ০] 0010811001101) 

10101) (16269 ০01 006 2019 01 ০] ৮10০1165,+] 

1937 সাল হইতে এই সংবিধান চালু রহিয়াছে, অবশ্য অবস্থার 

পরিবতনের সাথে সামঞ্তস্য বিধানের জন) সময়ে সময়ে এই সংবিধানে কিছু 

কিছু পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে, যেমন প্রেশিডিয়ামের সংগঠন ও 

আয়তনে কিছু পরিবতন হইয়াছে । “কাউন্সিল অব্ পিপুন্স কমিশারস! 

নাম পরিবর্তন করিয়া পাশ্চাত্য নাম “কাউন্সিল অব্ মিনিষ্টারস্” কর! 
হইয়াছে | সুপ্রীম সোভিয়েটে নির্বাচনপ্রার্থীর বয়সসীমা 18 হইতে 23শে বাড়ান 
হইরাছে । অঙ্গরাজ্য প্রজাতন্তরগুলিকে নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করার এবং 

পররাষ্্রদ্দের সহিত কটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দেওয়৷ হইয়াছে । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেত্র পর পরিবত্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সব পরিবতনের 
প্রয়োজন দেখা দেয় ॥ কিন্তু এসব সত্বেও 1936 সালের সোভিয়েট সংবিধান 

মূল বিধানগুলিতে প্রায় অপরিবন্তিতই আছে । পরেব অধ্যায়গুলিতে আমরা 

ইহার প্রধান সুত্রগুলির বিশদ আলোচনা করিব । 

(ভতপকসপ্প চা আলতা 

০80095660 চ₹০9 01709 

৩. টব. 7217067 & [ি. 17010109010 : “116 (30৮11017610 06 0106 

৩০৬1০ €7101010) (1952) 00, ] 

স/, 3. 10010 : € [170 90৮91100)61019 01120010195 

(1929) 0৮. সেজে] 
4৯০15 5900106  : “2106 6৮ 9৮16 €0010511 

(00100) (1937) 01. 1] 
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€055 & 21010 : *1%109910) 1709161%0)  00৬611)- 

10051065%, (1953), 010, ১0111. 

[.. 010180192]। & %, 00০0180০19৬ £170100917)91010915 ০1 9০৮15151815 

[.2/2+, (01960, 010, [ঢু 
99০, 3 

1,50172870 901)210 2 40105 00917077610 2170 1১0110105 

01 096 9০৬%1০% 0001070+9 (1960), 
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বর্তমান প্োভিয়েট সংবিধানের 1বশিষ্টয সমুহ 
(1015611700156 162167769 01 (170 €507191866110য1 01 [.৯.১.ঘ২.) 

1936 সালের সোভিয়েট সংবিধানের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট দেখ! 

যায় যাঁহা ইহাকে একটি স্বকীয়তা দিয়াছে । নিমে এগুলি আলোচন। 
করা হইতেছে । 

(1) একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান 
15টি সমাজতাপ্বিক প্রজাতন্ত্রের সমন্য়ে গঠিত সোভিয়েট সংবিধান তেরটি 

অধ্যায় ও 146টি ধারায় বিন্যণ্ত একটি সুবৃহৎ দলিল ॥ সংবিধানটির সর্বাগ্রে 
যে বৈশিষ্ট্যাট চোখে পড়ে তাহা হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র | 

একথা বরিলে বোধ হয় ভুল হইবে না৷ যে পুথিবীর ইতিহাসে পরিকল্পিত- 
ভাবে মার্কসীয় মতাদর্শ অনুসারে একটি সমাজতাপ্িক রা পর্তনের ইহাই 
প্রথম প্রচেষ্টা | সংবিধানের 1 নং ধারাতেই ইহা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা 
বায় । উহাতে বল হইয়াছে,_“ইউ, এস্, এস্ আর্ € গোভিয়েট সমাজ- 
তান্ত্রিক প্রজাতন্রগুলির ইউনিয়ন ) একটি শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র |”? 
1918 ও 1924 সালের সংবিধান দুটিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তনের কোন 
উল্লেখ নাই, কেননা তখনও এই ব্যবস্থা প্রবতনের চেষ্টা চলিলেও উহ! 

বাস্তবে পরিণত হয় নাই । 1936 সালে ইহা একটি বাস্তব সত্যে পরিণত 
হইয়াছিল । ট্টালিন সমাজতন্ত্রের এই বাস্তবরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন 

“আমাদের কল ও কারখানাগুলি ধনপতিদের বাদ দিয়াই জনগণই চালাই- 

তেছে। ক্ষেতে-খামারেও জমিদার ও জোতদার শ্রেণী ছাড়াই চাঘীরাই 
কৃঘিকার্ম চালাইতেছে | ইহাকেই বাস্তবে ও দৈনন্দিন জীবনে সমংজতম্ত্রের 
রূপায়ন বলা যাম | জঅমগ্র জমি ও উহার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদনের 
যাবতীয উৎসগুলি রাষ্ট্রের মালিকানায় আনা হইয়াছে এবং রা্রের পক্ষে 
জনগণ সেগুলি চালাইতেছে । ধনতম্বের প্রতীকৃ সবপ্রকাবের শোঘণ ও 

উৎপীড়নের অবসান হইয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা শোঘণমুক্ত জনগণের 

মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মৈত্রীব ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে । এই 

সমাজে সকলেই শ্রমিক এবং সকলেই নিজের ও শ্রমিকদেব সাজের জন্য 

কাজ করিয়। থাকে এবং উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিলি হয়,--“প্রত্যেকের নিকট 
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হইতে তাহার কর্মক্ষমতা! অনুযায়ী লয় এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন 
অন্যায়ী দেওয়া 1 (ঢা০হ2 ৪01. 2০০০10108 6০ 115 ০৪০15 0০ 
৩201. 80007017% 60 1019 106605+) | এই নীতির ভিত্তিতে সোভিয়েট 

বাষ্ট্রে খমের আবশ্যিকতা৷ সংবিধানে স্বীকৃত। 12 নং ধারায় বলা হইয়াছে,_- 
“যে কোন কাজ করিবে না সে খাইবেও না | € 75 ৮4100 ০৪1৫ 
101 50110, 106111)01 90911 176 5207) 1930 সালে ষ্ট্টালিন বলিয়াছিলেন 

যে “কাজ একটা সন্মানের ব্যাপার, গৌরবের ব্যাপার এবং সাহস ও 
শৌর্যেব ব্যাপার |£ ধনতান্ত্রিক দেশে কাজ লোকের ইচ্ছাধীন, আবশ্যিক 

নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রত্যেক কম্ক্ষম নাগবিকের পক্ষে কর্ম বাধ্যতা- 

মূলক বলিষা সংবিধানে 'শ্বীকৃত। প্রত্যেকটি লোককেই অতি অবশ্য 
সমাজের কল্যাণের জনন কাজ করিতে হয় | অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মংবিধান 
118 নং ধারায় প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিকের কমসংস্থানের অধিকার সন্বদ্ধেও 

নিশ্চয়তা দেয় । সেখানে বেকারি সম্পূর্ণ নিমূল করা হইয়াছে । যদিও উৎ- 
পাদনের উৎগুপি, এবং বড় বড় ব্যবস্থ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিব ব্যক্তিগত মালিকানা 
লোপ কর] হইয়াছে সংবিধানের 9 ও 10 নং ধারায় কৃঘক ও মজুরদে'র 
সীমিতভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্তিব অবিকার দেওরা হইয়াছে, অবশ্য যদি 

তাহারা নিজেরাই তাহার তত্বাবধান কবে | সোভিয়েট সংবিধানের মমাজ- 
তান্বিক চরিত্র ইহার অথনৈতিক পবিকল্পন। ব্যবস্থায় প্রকট | সমাজতান্ত্রিক 

ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কাঠামোতে জাতীয় অর্থনীতির একটি নিয়ন্ত্রিত অখণ্ড রূপ- 
রেখা এক অপবিহার্য অঙ্গ । ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের 11 নং 
ধারায় বলা হইয়াছে,_-“ইউ, এস্, এস্, আঁর*-এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা! 

মেহনতী মানুঘদের জীবনে বৈঘয়িক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, দেশের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা ও উহার স্বাধীনতা জুদৃট করার উদ্দেশ্যে 
রাষ্ট্রায়ত্ত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা নির্ণীতি ও নিযদ্ত্রিতি হইবে 1” 
[177০ 50565 90010017710 10197 51211 06161071076 ৪110 90100 16 

90017101010 2,02175 ০01 076 0.৯. [২১ 101 0119 19010095০ 01 1170162851176 

(7০ ড/9810]) 01 50901915১ 51০8011$ 12151 1119 17909118] 2100 00110181 

5(21105105 ০01 016 ড/01101176 0901019১ 200 50191)011)0101115 (6 

110 010910091008 ০01 1176 1[07.9.9.]২. 2170 105 091706 19016171191.++] এই 

পরিকল্পনাগ্ডলি বাঘিক, পঞ্চবাঘিক ও অপ্তবাঘিক ভিত্তিতে সময়ে সময়ে রচিত 

হইয়াছে । 
সোভিয়েট সংবিধানে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর যে গুরুত্ব 

আরোপ করা হইয়াছে তাহা কোন পাশ্চান্গ্য গণতন্ত্রের সংবিধানে দেখা যায় 
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না। সোতিয়েট রাষ্ট্রের ধাবণাব বিশেঘত্বই এইখানে যে একটি নুতন ধাঁচের 
অর্থনীতিই হইল উহার বনিয়াদ | পেজন্য সংবিধানের এই বৈশিষ্ট্যাটিই 
অগ্রগণ্য । সংবিধানের দুই নম্বর ধাবা হইতে বারে নম্বর পর্যস্ত ধারা- 
গুলিতে এই নূতন সমাজবাদী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং 

সামাজিক সংগঠনকে বিশেঘতাবে বিশ্েঘণ কর! হইয়াছে । “মোট বাবোটি 
ধারাবিশিষ্ট প্রথম অধ্যায়টিকে “সামাজিক কাঠামো '' বলিয়া অভিহিত করা 

হইয়াছে | 

(2) লিখিত ও দুস্পরিবর্তণীর £ 

সংবিধানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহা লিখিত ও দুঘপরিবতনীয় | 
“লিখিত+ বলিতে 1936 সালে যে খসড়া শাঁদনতন্ত্রটি গৃহীত হয় তাহারই 
চতুঃসীমানার মধ্যে ইহা! নিবদ্ধ তাহা বুঝায় না। পরে কয়েকটি পরিবর্তন 
আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইয়।৷ ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে । এছাড়াও 
অনেক চিবাচরিত প্রথা ও আচার ব্যবহার সংবিধানকে মমৃদ্ধ করিয়াছে, যদিও 
বিটেন বা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অতটা প্রভাব বিস্তার করে নাই । কিন্ত 
পোভিয়েট রাষ্ট্রের স্তশ্তম্বর্ূপ পলী অঞ্চলের কৃঘকশ্রেণী এখনও চিরাচরিত 
প্রথার ত্বন্গামী এবং সেজন্য এগুলির প্রভাব সংবিধান এড়াইতে পারে না। 
কাল মাকস্, এঙ্গেল্ষ্ প্রভৃতি যাহারা কমিউনিষ্ট আন্দোলনের উদৃগাতা 
তাহাদের রচনা ও লেনিন, ট্রটস্কি, ট্র্যালিন ও অন্যান্য রুশ বিপ্লবীদের 
এ সব লেখার ভাঘ্যও মংবিধানকে বিশেঘভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । 
সংবিধানের বারাগুলিব ব্যাখ্যা এইসব মূল্যবান মন্তব্যের আলোকেই কল! 
হয়। এছাড়। সংবিধানে যাহাই লিখিত থাকৃক সংবিধান কিভাবে বাস্তবে 
প্রযুক্ত হইবে সেটা বুঝিতে হইলে কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্বের ধ্যান ধারণা, 

মতি গতি অনুধাবন কর একান্ত প্রয়োজন । অন্যদেশের দলীয় নেতাদের 
অপেক্ষা রাষ্ট্র পরিচালনায় কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বের ভূমিকা অনেক বেশী 
গুরুত্বপূর্ণ | রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তাহারাই | সংবিধানকে তাহার! ইচ্ছা 
মত ঢালিয়। সাঙ্াইয়৷ দিতে পারেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সংবিধান 

ব্যাখ্যার ক্ষমতা এখানে সুপ্রীম কোর্টকে দেওয়া হয় নাই, এ ক্ষমতা 
প্রেমিডিয়ামকে দেওয়। হইয়াছে এবং প্রেসিডিয়াম কমিউনিষ্ট পাটির প্রথম 

সারির নেতাদের লইয়াই গঠিত । এদের মধ্যে আবার লেনিন, ট্ট্যালিন 
বা ক্রশ্চেভের মত এক একজন ব্যক্তিসম্পন্ন শীর্ঘ নেতার প্রভাব অপরিমেয় । 
সংবিধানে যাহাই থাকুক তাহাদের বা তাহার ইচ্ছা প্রতিরোধ কবিবার 
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"ক্ষমতা উহার নাই । কোন সময়ে সংবিধানের পরিচালনা বুঝিতে হইলে 
এই নেতৃত্বের ধানধারণ, ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা ধরিতেই হইবে । 

এ ছাড়া সংবিধানের পাশাপাশি আর একটি উপাদানকেও উপেক্ষা করা 

চলে না । ইহা হইল গুরুত্বপূর্ণ বিঘরে প্রণীত সাধারণ আইন ; যেমন 
নাগরিকত্ব সংক্রাস্ত আইন সাধারণভাবে প্রণীত হইলেও ইহার সাংবিধানিক 
তাৎপর্য লক্ষণীয় । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এবং পরেও অনেক বিষয়েই 
এই ধরণের অনেক আইন পাশ হইয়াছিল যাহাদের সংবিধানের অঙ্গ বলিয়াই 

ধরা যায় । সোভিয়েট ইউনিয়নে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সাধারণ আইন 
ও সাংবিধানিক বিধির মধ্যে একটা দুর্লভজ্ব্য ব্যবধান নাই | সুতরাং দেখা 

যাইতেছে সোভিয়েট সংবিধান লিখিত শ্রেণীর মধ্যে পড়িলেও উহা কেবল- 
মাত্র লিখিত ধারাগুলির মধ্যে আবদ্ধ নয়, পৃববণিত উপাদানগুলিকেও উহার 
অঙ্গ বলিয়৷ ধরিতে হইবে | 

সাধাবণভাবে সোভিয়েট সংবিধানকে দৃষ্পরিবর্তনীয় বা অনমনীয় 
বলিয়া বর্ণনা করা হয় । কিন্তু ইহা একদিকে ব্রিটিশ শাসনতত্ত্রের মত 

অত নমনীয় না হইলেও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা সুইস শাসনতস্ত্রেরে মত 
দূঘপরিবতনীয় নয় । এই সংবিধান সংশোধন করিবার প্রস্তাব ইউনিয়নের 
কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েটের দূই কক্ষের প্রত্যেকটিতেই' দৃই- 
তৃতীয়াংশ সদস্যেব ভোটে পাশ করাইতে হয । কিন্তু একটিমাত্র দলের 
আধিপত্য থাকায় এ পাটির নেতৃত্ব কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করিলে 

প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পাওয়া মোটেই দুরূহ নয় | 
আবার ইহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব পাশ করান কল্পনাতীত । 
সুতরাং কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্ব ইচ্ছা করিলে সংবিধানের যে কোন প্রকার 

সংশোধন খুবই সহজ | বাহি্যিকভাবে দুষ্পরিবতনীয় হইলেও বাস্তবে ইহাকে 
নমনীয়ই বল! যায় | 

(3) যুক্তরাষ্্রীয় চরিত্র £ 
সোভিয়েট সংবিধানের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার যুক্তরান্্রীয় চরিত্র 

এবং ইহার এই যুক্তরাষ্ট্ীয় চরিব্রেরও কিছু স্বাতন্ত্য আছে । 1924 সালের 
সংবিধানের ন্যায় 1936 সালের ষ্ট্যালিন সংবিধানও যুক্তাষ্ট্রীয় ॥ পুবেই বল। 
হইয়াছে ইহা]! সমান অধিকারবিশিষ্ট 15টি “সংযোগী প্রজাতন্ত্র (00197 

₹২০)1108) অভিহিত অঙ্গরাজ্যের ইচ্ছাকৃত সমনৃয়ে 'গঠিত ॥ প্রতিটি 
অঙ্গরাজ্যের স্বতন্ব সংবিধান আছে, উহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আইনসভা, 
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শাসনবিভাগ ও প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ 'করে ৷ 
সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকারগুলির মব্যে সুস্পষ্ট ক্ষমতা- 
বণ্টন কর! হইয়াছে ও অনুলিখিত ক্ষমতাসমূহ অল্গরাজ্যগুলিতে ন্যস্ত করা 
হইয়াছে । সংবিধানে তাহাদের স্বাধিকার ও স্বাবীনতা রক্ষার ব্যবস্থা আছে। 
কোন অঙ্গরাজ্যে আঞ্চলিক সীমা উহার সম্মতি ছাড়া পরিবর্তন করা যায় 

না। এ পর্যন্ত যে লক্ষণগুলির কথ! বল হইল পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে বিশেঘ ভিন্ন নয় । সোভিরেট যুক্তরাষ্ীব ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেঘস্ব 
আছে সেগুলি বিশুদ্ধ যূক্তরার্্রের মৌননীতির সহিত ঠিক যানগ্রপ্যপূণ নয় । 
এগুলি আমরা অন্যত্র আলোচন! করিব । 

(4) গণতান্ত্রিক কেক্দ্র।নুগতা (1০100901808 00002115707) 2 

সোভিযেট ইউনিয়নের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল ইহার অন্তনিহিত একটি 
বিশেষ নীতি যাহাকে আখ্য। দেওয়া হইবাছে গণতান্িক কেক্্রান্গত! 
(06100:2110 ০6700911977) | কথাটা একটু পবস্পরবিরোধী শুনায় এবং বিরূপ 

সমালোচকরা ইহা৷ অবাস্তব বলিয়াও থাকেন । তাহাদের মতে ইহাতে 
গণতন্ত্রের অপেক্ষা কেন্দ্রের আধিপত্যই অবিক প্রকট | সোভিয়েট নেতাদের 
ধারণা অনুযায়ী ইহার অর্থ হইল এই যে সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক 
শাগন সংস্থগ্গুলিকে পূর্ণমাত্রায় স্বায়ন্শাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং 

সাথে সাথে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা ব্যাপারেও যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতে 
দেওয়া হইযাছে। অবশ্য ইহাও স্বীকৃত যে নিম্স্তরের সংস্থাগুলিকে উচ্চ স্তরের 
সংস্থাগুলির তত্বাবধান 'ও সন্মতি সাপেক্ষে তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয় 

অর্থাৎ অধস্তন সংস্থাগুলি ততটাই স্বাধীনভাবে কাধ করিয়া থাকে যাহাতে 
উদ্ধতন সংস্থার কোন আপত্তির কারণ উপস্থিত না থাকে । উহার আপত্তি 
থাকিলে অধস্তন কর্তৃপক্ষের যে কোন কাষ উচ্চতর সংস্থা নাকচ করিয়, দিতে 

পারে | বাস্তবে এই নীতি কিভাবে কাষধকবী হয় বলা খুব শক্ত। সব 
সময়ে বা সব ব্যাপারেই যে ইহা একভাবে কার্য করে তাহা নয় | উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত ইহা কাজে লাগাইয়া থাকে ও সাধারণত: দৈনন্দিন 
খটিনাটি বিঘয়ে ও স্থানীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না, এবং অধস্তন কর্তৃপক্ষ 
এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা তোগ করে | 

(5) নাগরিক অধিকার ও কঠব্যের খতিয়ান £ 
সোভিয়েট সংবিধানের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হইল অন্যান্য অনেক লিখিত 

সংবিধানের ন্যায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের জন্য বিস্তৃত মৌলিক 
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অধিকারও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যদিও এখানেও সোঁভিয়েট সংবিধানে 

কিছুট। মৌলিকত। দেখা যায় | অংবিধানের দশম অধ্যায়ে 113 নম্বর ধাবা 
হইতে 129 নং ধারায় মোট 12 প্রকারের 'মৌলিক অধিকার উল্লেখ কনা 

হইয়াছে । 129 নং ধারায় বিবৃত মৌল অধিকারটি অর্থাৎ রাজনৈতিক 
কারণে নির্ধাতীত বিদেশীদের আশ্রয় পাইবাব অধিকাব বিদেশী নাগরিকদের 

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । মৌলিক অধিকার ছাড়া উক্ত অধ্যায়ে নাগরিকদের জনা 

চারটি অবশ্য পালনীয় কতব্যেব কথাও উল্লেখ কব! হইয়াছে । অধিকার- 

গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল প্রত্যেক নাগরিকের জন্য 

কর্ম সংস্থানের অধিকার | পৃথিবীতে সোভিয়েট ইউনিয়নই সবপ্রথম এই 
ধরণের অধিকাব স্বীকার করিবাছে। মৌন অধিকারের সাথে সাথে 
নাগরিকদের মৌল কতব্যের উল্লেখ একমাত্র সোভিয়েট সংবিধানেই দেখা 
যায় | এ বিঘয়ে এই সংবিধানের অনন্যতা বিশেঘ লক্ষণীয় । নাগরিকদের 

মৌল অধিকার বা কর্তব্য তালিক। কিন্তু ষ্ট্যালিন সংবিধানেই সব্বপ্রথম 
সন্নিবেশিত হয়, পৃবর্ব সংবিধান দুটিতে উহা৷ স্থান পায় নাই। ইহার তাৎপর্ধ 
হইল, তখন রুশ নেতাদের সব সময় প্রতি বিগ্রুবের আক্রমণের সম্ভাবনা 
হইতে আত্মরক্ষায় লিপ্ত থাকিতে হইযাছিল । 1936 সান নাগাদ এই 
সক্ছট একপ্রকার দূর হইয়৷ নৃতন জমান! প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্থিতিশীল 
হয় । এজন্য নাগরিকদের ব্যাপক অধিকার দেওয়াতে কোন আশঙ্কার 
কারণ থাকে নাই, কিন্তু নাগরিকদের অধিকার দেওয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রের 
প্রতি নাগরিকদের কতব্যের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং 125 নং 

ধারায় অধিকারগুলিকে একটি বিশেষ শতাধীন করা হইয়াছে, তাহা হইল 

বাকৃ-স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং মিছিল 
ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে স্বাধীনতা প্রভৃতির অধিকার একমাত্র মেহনতি 
মানুষের স্বাথে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত 

হইবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত কর্তৃ পক্ষের বিকদ্ধে ব্য"হৃতি হইবে না । এই' শরটি 
অধিকারগুলির মূল্য প্রায় নস্যাৎ করিয। দিবাছে। পশ্চিমী গণতন্নগুলির 
নাগরিক অধিকারের ধারণা হইতে ইহা স্বতন্ত্র। সোভিযেট ইউনিযনে 

অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে অন্যান্য নাগরিক অধিকারের তুলনায় অগ্রাধিকার 
দেওয়] হয় । 

(6) একদলীয় ব্যবস্থা! ঃ 
সোভিয়েট সংবিধানের ঘষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হইল একদলীয় বাবস্থার স্বীকৃতি 

যাহা পশ্চিমী গণতন্ত্রে রীতি-বিরুদ্ধ । অঁছাডা পশ্চিমী গণতন্ত্রে রাজনৈতিক 
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দল যদিও শাসনযন্ত্র পরিচালনার পিছনে মুখ্যশক্তি হিনাবে কাজ করে 

সংবিধানে উহার কোন স্বীকৃতি থাকে না। রাজনৈতিক দল সেখানে 
সংবিধান ও আইন বহিভূত (5য1191559] 8100 6%080010306810781), 

যদিও আইন বিরুদ্ধ নয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রথম হইতেই একদলীয় 
ব্যবস্থার প্রবতন হয়, কেনন! ইহার মূল কথা হইল একটি শ্রেণীর একনায়কত্ব 
এবং অন্য শ্রেণীদের উৎসাদন। প্রথম দুইটি সংবিধানে দলের কোন 
উল্লেখ করা হয় নাই, যদিও একমাত্র কমিউনিষ্ট পাটিকেই কাজ করিতে 

দেওয়া হইত । কিন্তু 1936 সালের সংবিধানে একমাত্র এই দলকেই 
সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওযা হইল এবং অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠনের 

অধিকার নিঘিদ্ধ হইল । ষ্ট্যালিন সংবিধানে 126 নং ধারায় কমিউনিষ্ট পার্টিকে 

“সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা ও জোরদার 'করার সংগ্রামে শ্রমিক- 
শ্রেণীর অগ্রণী অংশ হিসাবে বণনা করা হইযাছে (৮8180810 ০1 006 

₹/01107 0189511) | ইহাও বলা হইয়াছে যে সরকারী ও বেসরকাশী 

স্তরে মেহনতি মানুষদের যত প্রকাব সংগঠন আছে তাহাদের মধ্যে এই দলই 
পুরোধা (016 1520176 ০০০ ০ 911 01910152110105 01 0106 ৮/011078 

0501019, ৮০06) 00110 2100] 5919”) এবং শ্রমিকশ্রেণীর ও মেহনতি 

মানুঘদের অন্যান্য অংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রাজনৈতিক চেতনাযুক্ত ও 
সক্রিয় নাগরিকদের কাছে এই দলই গ্রহণযোগ্য | পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতে 

ষে কোন রাজনৈতিক দল জনগণের সংখ্যাধিক ভোটে ক্ষমতাসীন হইতে 
পারে, কোন একার্ট বিশেষ দলকে রাষ্ট্র ক্ষমতার একচেটিয়। অধিকার 
সংবিধানে দেওয়া হয় না। 

(2) প্রসিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতিমগ্লী 2 
একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান :--সোভিয়েট সংবিধানের সপ্তম বৈশিষ্ট্য হইল 

ইছাতে একটি বহুসংখ্যাবিশিষ্ট রাষ্ট্র প্রধানের ব্যবস্থা যাহার নাম দেওয়া 
হইয়াছে প্রেসিডিয়াম বা সভাপতিমগ্ডলী | ইহা একটি অনন্য ব্যবস্থা | 
ইতিপূর্বে কোন দেশে বা সুইট্জারল্যাও্ড ছাড়া কোন ধনতান্ত্রিক দেশে একাধিক 

সংখ্যাবিশিষ্ট রাষ্্র প্রধানের দৃষ্টান্ত নাই | ষ্ট্যালিন ইহাকে “ইউ, এস্, এস্' 

আর্*এর যৌথ (০০1198191) রাষ্ট্র প্রধান বলিয়া বণনা করিযাছেন । 
শাসন-ব্যবস্থায় অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় কোন একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র প্রধান 
হিসাবে নির্বাচনে ব্যবস্থা নাই | এই রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী বাষ্ প্রধানের দায়িত্ব 
এবং অন্যান্য অনেক দায়িত্বপূর্ণ কতব্য পালন করিয়া থাকে । ইহাদের 
মধ্যে একজন সভাপতিত্ব করেন। ইনি অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপাতির অনেক 
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আনুষ্ঠানিক কর্তব্য যেমন বিদেশী রাষ্ট্রদূতের স্বীকৃতি দান, জাতীয় 
উতসবাদিতে পৌরহিত্য করা, রাষ্ট্রীয় সম্মান বিতরণ, ইত্যাদি পালন করেন, 
কিন্তু প্রেসিডিয়ামে তাহার কোন বিশেষ মরধাদা বা ক্ষমতা নাই । 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয়কক্ষ মিলিত 
ভাবে এই প্রেপিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীকে নির্বাচিত করিয়৷ থাকে । 
সপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন স্থগিত থাকা কালে এই সংস্থা সুপ্রীম 
সোভিয়েটের বু গুরুত্বপূণ কাধ সম্পাদন করিয়৷ থাকে । বিভিন্ন জাতি- 
গুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত এই প্রেসিডিয়ামই রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতাকে 
দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রয়োগ, করিয়া থাকে । সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্তরী- 
পরিঘদ অন্তবতীকালে ,প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকে | জুপ্রীম 
সোভিয়েটের উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখ! দিলে প্রেসিডিয়াম 47 নং 
ধারার বাবস্থা অনুযায়ী সুপ্রীম সোভিয়েট ভঙ্গিয়া দেয় এবং পুননির্বাচনের 
ব্যবস্থা হয় | এখানে উল্লেখ কর যাইতে পারে যে কমিউনিষ্ট পার্টির 
প্রথম সারির নেতারাই প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচিত হন ও এইভাবে 
পার্টি ও শাসনমংস্বার মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপিত হয় ৷ এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে 
আরও বিশদ আলোচন। ঘন্ঠ অধ্যায়ে করা হইয়াছে । 

(8) ক্ষমতা বিভাজন নীতির বর্জন £ 
সোভিয়েট সংবিধানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বেশিষ্ট্য হইল ইহাতে 

ক্ষমতা বিভাজন নীতি পরিছার কর! হইয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য 
রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় এই নীতির প্রয়োগ দেখা যায় ॥ সোভিয়েট 
ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থায় যেহেতু সবহারাঁদের একনায়কত্ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য 
গ্রহণ কর! হইয়াছে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা একস্থানে কেন্দ্রীভূত কর! হইয়াছে, 
উহা হইল কৃঘক মজুর শ্রেণীর মুখপাত্র কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্বে এবং 
উহার মাধ্যমে সাংবিধানিক কাঠামোর প্রেসিডিয়াম সংস্থায় । সোতিয়েট 
রাষ্্রনীতিবিদৃদের মতে ক্ষমতাবিভাজননীতি বৃর্জোয়। রাষ্ট্রের উপযোগী এই 
কারণে যে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষের কারণে এক 
শ্রেণীর ক্ষমতাতিশয্যের উপর অন্যশ্রেণীর প্রতিরোধ গড়িয়। তোলার 
প্রয়োজন হয়| কিন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রেণীসংগ্রামের অবসান ঘটানর 
ফলে এরূপ কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না । এখানে সমগ্র ক্ষমতা এক 
শ্রেণীতেই ন্যস্ত হইয়াছে এবং ষ্ট্যালিন সংবিধানে এই নীতিরই প্রতিফলন 
হইয়াছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে তিন্টি মুখ্য রাষ্ট্র 

ক্ষমত-_আইন-প্রণয়ন, শাসনকার্য ও বিচারকাধ যথাক্রমে সুপ্রীম সোতিয়েট, 
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মন্ত্রীপরিঘদ ও জ্প্রীম কোর্টে ন্যস্ত হইয়াছে, এটা মাত্র কার্ষগত (%17060791) 
বিভাজন । আসলে সংবিধানে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত কর হইয়াছে দেশের 

সমস্ত মেহনতি মানুঘের প্রতিনিধিবিশিষ্ট সোভিয়েটগুলিতে । কাগত বিভাঁগ'ও 

সুস্পষ্টভাবে বিভাগ করা হয় নাই। দষ্টান্তম্বর্ূপে, প্রেসিভিবাঁম আইন- 
প্রণয়ন ও শাসনকার্য সংক্রান্ত দুই প্রকারের কাধই করিয়া থাঁকে আব'ব 
বিচার বিভাগেরও তদারকি করে । আইন না বিধি নির্দেশের ব্যাখা যাহা 

অন্য দেশে বিচারালয়ের কার্ধ এখানে তাহ। প্রেসিডিয়ামে বতিয়াছে । 

(9) বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্য ঃ 

সোভিয়েট সংবিধানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি 

আকধণ কবা প্রয়োজন, তাহ! হইল সোভিয়েট বিচার বিতাঁগের কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য যাহা অন্যত্র দেখা যায় না । এ সম্বন্ধে আমবা স্থানান্তরে বিস্তৃত 
আলোচনা করিব | এখানে শুধু সোভিয়েট বিচার ব্যবস্থার একটা দিক 

সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বল দরকার, তাহা হইল বিচারালয়গুলি সোঁভিয়েট 

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হিসাবে কার্ধকরী এবং এই উদ্দেশ্য 
হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের শত্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সোতিয়েট ব্যবস্থাকে 

জোরদার কর! । আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল বিচাপতিদের 
নির্বাচশ প্রথা | সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট হইতে আরম্ভ করিয়৷ সব- 
নিয় আদালত (পিপল্ষু কোচ) পর্যন্ত সবস্তরের বিচারপতিরাই নিবাচিত 

হইয়৷ থাকেন । 

(19) নির্বাচনী ব্যবন্ছার বৈশিষ্ট্য ঃ 

সবশেঘে, ব্যান সোতিয়েট সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
আলোচনা করা প্রয়োজন তাহা হইল উহাব নির্বাচণী ব্যবস্থা (615০0 
5৮327) | আপাত: দৃষ্টিতে ইহার অনেকগুলি নীতি পশ্চিমী গণতন্রগুলিতেও 
দেখা যায, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিযনে মেগুলির প্রয়োগে কিছু বিশেঘত্ব 

আছে । সোভিযেট সংবিধানে নিবাচনী ব্যবস্থার উপর এতই গুরুত্ব আবোপ 
করা হইয়াছে যে সংবিধানের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে €( একাদশ অধ্যায় ) 

ইহা সম্বলিত হইয়াছে । অন্যত্র সাধারণতঃ ইহা আইন দ্বার! নিদিষ্ট হইয়! 

থাকে | 

সংবিধানের 134 নং ধারায় বল৷ হইয়াছে, শ্রমজীবী মানুঘদের প্রতিনিধি 
বিশিষ্ট সকল পসোতিয়েটের (ইউ, এস, এস্, আর-এর শ্প্রীম সোভিয়েট 
যাহা সবৌচ্চ সোভিয়েট উহা! হইতে শুরু করিয়া, জেলা, নগর ও গ্রামীন 
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সোভিয়েট পর্বস্ত সর্বস্তরের ) সদস্যগণ নির্বাচকমণ্ডপীর ছারা সার্বজনীন, 

সমান এবং প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে 
'নিবাচিত হইবে । নিমরেখা চিহ্নিত শব্দগুলি বিশেষ তা২পধপূরণ্ণ এবং 
ব্যাখ্যাসাপেক্ষ । উপরোক্ত ধারাটির সারমর্ষ হইল প্রতিটি স্তরের সোভিয়েটেই' 
শুধুমাত্র শ্রমজীবী মানুঘরাই প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের গঠনে ও উহাদের 
পরিচালনা অংশগ্রহণ করিয। থাকে । অক্টোবর বিপ্রবের পবৰ সোভিয়েট 

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন হয নাই । কেনন। 
তখনও কিছু শোষকশ্রেণীর অস্তিত্বহেতু তাহাদেব ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত 
করা হয় ; কিন্তু 1936 সালের মধ্যে এই শ্রেণীর সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটায় 
নৃতন সংবিধানে সার্বজনীন তোটাধিকার প্রবর্তনে আর কোন বাধা থাকে না, 
সেজন্য এই সংবিধানের 135 নং ধারায় বলা হইয়াছে একমাত্র যাহারা 

আইনগতভাবে উন্মাদ বলিয়া ঘোঘিত হয়, তাহারা ছাড়া অন্য সকল 

সোভিয়েট নাগরিক আঠার বছর বয়:প্রাপ্ত হইলেই কলগত পার্থক্য, জাতি, 
ধর্ম, লি; শিক্ষা, বাসস্থান, সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তিগত বৈঘম্য বা অতীত 

কার্যকলাপ নিবিশেষে প্রতিনিধি নির্বাচনে তোটাঁধিকার পাইবে | ভোটাধি- 
কারের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাটি হইল 18 বছর বয়স অর্থাৎ সাবালকত্ব 

এবং এটা মোটেই অযৌন্তিক নয়। কেনন৷ সাবালক না হওয়া রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপাবে দায়িত্বশীলতার পরিচয় আশা করা যায় না। 1945 সাল পধস্ত 
কি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে কি সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সংব্ধানে ভোটাধিকার 
ও নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার অধিকার বিষয়ে 18 বছর বয়সসীম। সম্বন্ধে কোন 
পার্থক্য করা হইত না। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোক এই ব্যবস্থার পরিবর্তন 

করা হয অর্থাৎ নিবাচন প্রার্থী হওয়াব বয়সপীম। বৃদ্ধি করা হয়, কেননা 
অনুভব কল] হয় প্রতিনিধির কাধ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন কবিতে হইলে 
বৈষধিক জ্ঞান ও জীবনের অভিজ্ঞতা থাক নিতান্ত প্রয়োজন | সুতরাং 

বর্তমান আইনে সোভিয়েট ইউনিষনে প্রতিনিধি নিবাচিত হইবার বরসসীম! 
23) সংযোণী রাজ্যগুলির ও স্বনংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে 21 এবং 

সোতিষেটগুলিতে 1৭ নিদিষ্ট হইযাছে । 
সোভিয়েট ইউনিষনে ভোটাবিকারের ক্ষেত্রে পুরুঘ এবং নারীর মধ্যে 

কোনপ্রকার বৈঘম্যের স্থান নাই, বা সামরিক ও অসাঁমরিক কর্মচাবীদেব 
মধ্যেও কোন প্রভেদ করা হয না (137 ও 138 নং ধারা )। সকলকেই 

সমানভাবে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ঘোভিয়েট নির্বাচনী ব্যবস্থার আর 
একটি বিশেঘত্ব এবং কৃতিত্ব হইল ভোটাপ্রিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠা | প্রত্যেক 
নাগরিকেরই একটিমাত্র ভোট এবং কাহারও একাধিক ভোট নাই । কিছু- 

22 
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দিন পূর্বেও ব্রিটেনে কিছু লৌকের একাধিক ভোট ছিল বিভিন্ন যোগ্যতার 
ভিত্তিতে । সোভিয়েট ইউনিয়নে তাহা নাই । এই সাম্যের আর একটি 
দিক হইল সকল নিবাচকই' সমান যোগ্যতার কারণেই তোট দেয়। 
1936 সালের সংবিধান প্রতিটি সংস্থায় জমানসংখ্যক অধিবাসীবিশিষ্ট এক 
একর্টি নিবাচনী এলাকা হইতে একজন মাত্র প্রতিনিধি নিবাচনের 
ব্যবস্থা করিয়া এই নীতি স্থুনিশ্চিত করিয়াছে | দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সোভিয়েট 
ইউনিয়নেব সবৌচ্চ সোভিয়েটের নিয়কক্ষে 300,000 জন নাগরিক বিশিষ্ট 
এক একটি নির্বাচনী এলাকা হইতে একজন করিয়া! প্রতিনিধি নির্বাচিত 
হয় | অন্রূপভাবে প্রতিটি স্তরের সোভিয়েটেই এই নীতি অনুসারেই 
নির্বাচন অনুষ্ঠান হয় । যাহার ফলশ্রতি হইল প্রতিটি সোভিয়েট নাগরিকের 
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সমান মূল্য । সোভিয়েট রা প্রাতষ্ঠার প্রথম দিকে কিন্ত 
এই নীতি অনুস্থত হয় নাই । তখন কৃঘকদের অপেক্ষা শ্রমিকদের অধিক 
সুবিধা! দেওয়া হইত । নিখিল ইউনিয়ন ও নিখিল রুশ সোভিয়েটদের 

কংগ্রেসে শ্রমিকদের 25,000 ভোটার পিছু একজন প্রতিনিধি এবং কৃঘকদের 

1,25,000 ভোটার পিছু একজন প্রতিনিধি দেওয়া হইত | এই পক্ষপাত 
মূলক ব্যবস্থার কারণ শ্রমিকদের সবহারাদের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়৷ গণ্য 
করা হইত, কিন্তু কৃষকরা শ্রমজীবী হইলেও তাহাদের নিজ নিজ জমির 
মালিকানা ছিল। পরে যৌথ খামার প্রচলিতি হওয়ার সাথে তাহারাও শুধ্ 
শ্রমিকে পরিণত হয় এবং এই প্রতেদের প্রয়োজনীয়তা লোপ পায় । নূতন 
সংবিধানে সেজন্য সমান ভোটাধিকারের ব্যবস্থা কর হইয়াছে । 

বর্তমান নিরাচন ব্যবস্থার আর একটি বিশেষত্ব হইল সকল স্তরের 
সোভিয়েটেই প্রতাক্ষ নিবাচনের প্রবর্তন (139 নং ধারা )। 1936 

সালের সংবিধান চালু হইবার পুর্বে কিন্তু শুধুমাত্র শহর (০1৮) ও গ্রামীণ 
সোভিয়েট সদস্যরাই প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নিবাচিত হইতেন | তাহাদের 

উত্ব তন প্রতিনিধিমূলক সংস্বাগুলি পরোক্ষ নিবাচনের মাধ্যমে নিমুতন 
সোভিয়েটগুলি কতৃক নিবাচিত হইত। ইহার কারণ তখন শোঘক বুর্জোয়া 
শ্রেণীর এইসব সংস্থায় অনুপ্রবেশের আশঙ্কা ছিল । কিন্তু 1936 সালে এই 
শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ হওয়ায় এই আশঙ্কা দূর হয় এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন 
প্রবতন হয় | নিবাচন ব্যবস্থার আর একটি বিশেঘত্ব হইল গোপন ব্যালটে 

ভোটদান (140 নং ধারা )। প্রথম দিকে হাত তুলিয়৷ প্রকাশ্যে ভোট 
দেওয়ার প্রথা ছিল একই কারণে অর্থাৎ অবাঞ্চিত শোঘক শ্রেণীর লোক 
যাহাতে ভোট দিতে না পারে । তাছাড়া অনেক তোটারই অশিক্ষিত ও 
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নিরক্ষর ছিল। কিন্ত এখন অবস্থার পরিবতন হেতু গোপন ব্যালট প্রথা 
চালু করা হইয়াছে । 

উপরে বর্তমান সোভিয়েট নিবাঁচনী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল 
তাহা হইতে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধি সংস্থা নির্বাচনে শ্রম- 
জীবীদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু এই 

অংশ গ্রহণ শুধু ভোটদানের ব্যাপারেই নিবদ্ধ মনে করিলে ভুল হইবে। 
সোভিয়েট গণতন্ত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেঘত্ব হইল যে শ্রমজীবী 
মান্ঘেরাই সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে । তাহারাই প্রার্থী মনোনয়ন 
করে, ভোটদান করে, ভোটুগণনা করে এবং নির্বাচনী অভিযানের সমস্ত 
ব্যয়ভার রাষ্ট্রই বহন করে | পশ্চিমী গণতশ্গ্ুলিতে এই ব্যয় প্রার্থীরা এবং 
রাজনৈতিক দলগুলি বহন "করে, যেজন্য ধনী প্রার্থীদেরই বিশেষ সুবিধা 
হয় | 

নির্বাচনী ব্যবস্থার আরও দুইর্টি বিঘয় সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন-__ 
প্রাথী মনোনয়ন ও রি-কল (0২5০৪11) বা প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহার | 

সংবিধানের 141 নং ধারায় বলা হইয়াছে নিবাচন প্রাথী মনোনয়নের 
অধিকার দেওয়া হইল শ্রমজীবীদের সংগঠন ও জমিতিগুলিকে, কমিউনিষ্ট 

পাটি সংস্থাগুলিকে, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, যুব সংঘ ও সাংস্কৃতিক 
সমিতিগুলিকে । কোন সোভিয়েটের সদস্য (৫6085) হইবার জন্য 

মনোনয়ন পাওয়৷ খুব সন্মানের ব্যাপার | নির্বাচনী এলাকার শ্রমজীবিগণই 
উপঘুক্ত লোকদের মনোনয়ন গ্রহণ করিতে রাঁজী করায়, মনোনয়ন প্রার্থী 
এ বিঘয়ে অগ্রণী হয় না| নির্বাচন অভিযানে প্রার্থী মনোনয়ন হইল প্রথম 

পদক্ষেপ । অভিযান চালাইবার জন্য সংশিষ্ট এলাকার শ্রমজীকবীদের লইয়। 
একটি নির্বাচনী কমিশন (61500158] 00271019570) গঠিত হয় 1 ইহাতে 

কোন সরকারী কর্নচারী থাকে না । সারা দেশে অসংখ্য কমিশন গঠিত 

হয় এবং নিরাচনী অভিযানে লক্ষ লক্ষ উদ্যোগী কর্মী সক্রিয়ভাবে অংশ 

গ্রহণ করে | ইহাদের মধ্যে থাকে কারখানার মজুর, অফিস কর্মচারী, 
পার্টি কর্মী ও বৃদ্ধিজীবীরা | এজন্যই সোভিয়েট নিবাচন এত নিরুপদ্রবে 
সম্পল্প হয় এবং বেশী ভোটার ইহাতে অংশ গ্রহণ করে । সোভিয়েট সরকার 

ও কমিউনিষ্ট পার্টির যুক্ঞ প্রচেষ্টার ফলে জনসাধারণ রাজনৈতিক কার্য্যে 
সক্ত্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে উদ্বদ্ধ হইয়াছে | সাধারণ মানঘের অজ্ঞতা, 

নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ফলে এবং তাহাদের শিক্ষা সংস্কৃতি ও 

অর্থনৈতিক মাঁন উন্নয়নের ফলেই ইহা সম্ভব হুইয়াছে । সোভিয়েট রুশিয়ায় 
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সার্বজনীন ভোট শুধু সংবিধানের পৃষ্ঠাতেই লিখিত থাকে নাই, ই! আক্ষরিক 
অব্র্থ বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে | বর্তমানে শহর ও গ্রামগ্ডলির 

সোভিয়েট নির্বাচনে শতকরা 999 জ'ন ভোটার অংশগ্রহণ করিয়া থাকে, 
যাহা কোন পশ্চিমী গণতন্ত্রের সম্ভব হয় না। কিন্তু সোভিয়েট 

রাষ্ট্রে নির্বাচনের সাথে নির্বাচকমণ্ডলী রাজনৈতিক তৎপরতা অন্ততঃ 
সোভিয়েট সদস্যদের কাধ্যকাল পর্যস্ত স্তন্ধ থাকে না, সাধারণতঃ অন্যত্র 

যেরূপ হয় । যে কোন সোভিয়েটের সদস্যকে সবদা স্মরণ রাখিতে হয় যে 

তিনি তাহার ক্রিয়াকলাপের জন্য ধাঁহারা তাহাকে নির্বাচন করিয়াছেন 
তাহাদের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য | তাহাকে সমরে সময়ে নির্বাচক 

মণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয় তাঁহার এবং সংশ্লিষ্ট সোভিয়েটের কার্যাবলীর 

রিপোর্ট দিতে হয়, তাহাদের প্রশের উত্তর দিয় সন্তুষ্ট করিতে হয় । যে 

সদস্য, নির্বাচকমণ্ডলী যে নীতি ও কার্ধ্যক্রম রূপায়িত করার জন্য তাহাকে 
নির্বাচিত করিয়াছে তাহ! হইতে বিচ্যুত হন বা কোন হীন আচরণ 

করেন তাহাকে প্রতিনিধিত্ব হইতে অপসারিত হইতে হয়। সংবিধানের 

142 নং ধারায় প্রত্যেক ডেপুটির উপর তাহার ও সংশ্রি্ সোভিয়েটের 
কাজের বিবরণ দেবার দায়িত্ব আরোপ কর। হইয়াছে । বল! হইয়াছে যে 

কোন সময় নির্বাচকদের অধিকাংশের সিদ্ধান্তে আইনসিদ্ধ প্রণালীতে কোন 

ডেপুটিকে অপসারণ করা যায় । বিভিন্ন সোভিয়েট, প্রতিনিধি অপসারণ 
সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিয়াছে | শুধু কাগজেই ইহা সীমাবদ্ধ থাকে নাই, 

বিভিন্ন সোতিয়েট হইতে এই প্রণালী প্রয়োগ করিয়া বছ ডেপুটিকে অপসারিত 
করা হইয়াছে । 

সোভিয়েট সংবিধানের অনেকগুলি অভিনব ও নানাভাবে উল্লেখযোগ্য 

বৈশিষ্ট্যের উপরে আলোচনা করা হইল | সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং ইহার 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে অনেকটা 

ভিন্ন ধরণের তাহা সংবিধানের উল্লিখিত বৈশিষ্টাগুলি হইতেই প্রতীয়মান 
হইবে । সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রা । এই রাষ্ট্রে 

একদিকে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হইযাছে এবং ইহারই পাশাপাশি 

মানুঘকে সর্বপ্রকার শোঘণ হইতে মুক্ত করার চেষ্টা হইয়াছে । সোভিয়েট 
রাণ্জে নাগরিকদের যে সমস্ত মৌলিক অধিকার প্রদান করা হইয়াছে তাহার 
মধ্যে কর্মসংস্থানের অধিকার প্থিবীব ইতিহাসে এক অরিন ঘটনা | 

সর্বশেষে সোভিযেট যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত 
হইয়াছে । অঙ্গরাজ্য ইউনিয়ন রিপাবৃলিকগুপিকে যুজরা্ঈ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইবার অধিকার একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেই স্বীকার করা হইয়াছে । 
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চতুর্থ অধ্যায় 
সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিকদের আধিকার ও করব) 

চ 01027076981 1311065 820 106016855 01 01612678521 

05861 ০0789116010 

সোভিয়েট সংবিধানের দশম অধ্যায়ে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও 

কর্তব্যের তালিকা অন্তভু ক্ত করা হইয়াছে । লিখিত সংবিধানে নাগরিকদের 
জন্য মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা একটি অতি প্রচলিত প্রথা । মৌলিক 
অধিকার ভোগের ভিতর দিয়! নাগরিক তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন 

করিতে সম হয় | মৌলিক অধিকার সব রাষ্ট্রে একই ' প্রকারের হয় ন!। 
রাষ্ট্রেব সমসাময়িক সামাজিক, অথনৈতিক ও রাষ্্ীনৈতিক কাঠামোর উপর 
মৌলিক অধিকারের প্রকৃতি ও গুণগত মান নির্ভর করে । এই কারণেই 
সোভিয়েট ইউনিয়নে মৌলিক অধিকারগুলির ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ 

বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় যে সম্বন্ধে আমর! প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করিয়াছি | 

তাহাদের মধ্যে যেগুলি বিশেঘ উল্লেখযোগ্য সেগুলি নিয়ে বিবৃত 
হইল 2-- 

(1) অধিকার ও কর্তব্য নিবিড়ভাবে জড়িত ঃ 

সোভিয়েট রুশিয়ায় অধিকারভোগের সহিত কতব্য পালনের বাবস্বাও 

রাখা হইয়াছে । সোভিয়েট রাষ্্রবিজ্ঞানীদের কাছে অধিকার ও কতব্য 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রহিয়াছে । কাল মার্কস্ বলিয়াছেন,_-“কতব্য ছাঁড়। 

অধিকার থাকিতে পারে না 1 সোভিয়েট সংবিধান এই উক্তির স্বাক্ষর 

বহন করে । অন্যান্য দেশে সংবিধানে নাগরিক অধিকারের আবত্তি 
থাকিলেও নাগরিক কতব্যের উল্লেখ থাকে না * সোভিয়েট সংবিধানের 

বৈশিষ্ট্য হইল যে, অধিকারের সহিত কতব্যেরও উল্লেখ করা হইয়াছে শুধু 
তাহাই নয়, নাগরিক কতব্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে । 

এখানে অধিকারের প্রশ নাগরিকের ইচ্ছাধীন | কেহ' ইচ্ছা! করিলে উহ 
দাবি করিতে পারে নাও করিতে পারে : কিন্তু নাগরিক কতব্য পালন 

বাধাতামূলক, ইচ্ছাধীন নয় | কেননা এগুলি রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা! 

তথা উহার নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য একাস্ত প্রয়োজনীয় । আর একটি 

বৈশিষ্ট্য হইল এখানে কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য মৌলিক যাহা 



সোভিয়ে্ট সংবিধানে নাগধিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য ওর 

সংবিধানের ধারায় নিয়ন্ত্রিত, আবার কতকগুলি গৌণ যাহা দেশের সাধারণ 

আইনের দ্বার প্রতিচিত | 

(2) অর্থ নৈভিক অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ঃ 
অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্গুলির তুলনায় সোভিয়েট ইউনিয়নে অথনৈতিক 

ও সামাজিক অধিকারের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে । কারণ 

সোভিয়েট র্রবিজ্ঞানীরা মনে কবেন অর্থনৈতিক অধিকা:রব মাধ্যমেই 
অন্যান্য অধিকার অন কর। সম্ভব হয় । এ সম্পর্কে ষ্র্যালিন বলিয়া- 

ছিলেন-__“এএকজন বেকার ব্যক্তি « তাহার শ্রমশক্তি কাজে লাগাইতে পারে 

না এবংক্ষণ্ণিবৃত্তি করিতে পারে না তাহার আবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কি ? 
ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই“সাথক হইতে পারে যখন শোঘণ নিল হয়, 
বেকারি, নিপীড়ন ও ভিক্ষাবৃস্তির অবসান হয় এবং যখন যে কোন মুহূর্তে 
কাহারও বাসস্থান ও জীবিক। হারাইবার আশঙ্কা না থাকে | এজন্যই 

সোভিয়েট সংবিধানে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার (০1৮11 2:00 [0011002] 
11879) অপেক্ষা অর্থনৈতিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়! হইয়াছে এবং 
সংবিধানে মৌলিক অধিকার ও কতব্যের অধ্যাব শুরু হইয়াছে কমসংস্থানের 

অধিকার দিয়া, তাহার পর বলা হইয়াছে বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার, 

বাদ্ধক্যে বা অস্ুস্থ অবস্থায় ভরণপোঘণ প্রভৃতির কথা | 

(3) ব্যক্তির অধিকার জমষ্টির উন্নয়নের ভিতর জস্ভব 
হইয়াছে £ 

পৃথিবীর প্রায় সকল বাষ্ট্রেই বিশেষ করিয়া! পশ্চিনী গণতন্্গুলিতে 
ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সংবিধানে লক্ষ কব যায় । 
অপরপক্ষে পোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রেণী সংগ্রাম ও 
উত্পাদনের সমস্ত উৎসের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাইয় রাষ্ট্র 

একমাত্র কঘক ও শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির 
স্বার্থের মধ্যে সংঘধ লোপ পাইয়া অভিন্নতা স্থাপিত হইয়া কমিউনিষ্টদেব 

মতে সমাজতান্তিক সমাজে অধিকার ও ক্তব্যের অভিন্নতা নাগরিকদের সত্য- 

কারের সাম্য প্রতিষ্ঠা করে । সেখানে জাতি, ভাঘ।, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুধ নিবিশেঘে 
প্রতিটি মানুঘের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও কতব্য 

সম্পূণ সমান ঘোঘিত হইয়া থাকে | কেহই কোন বিশেঘ স্থবিধাভোগী হয় 

না, যেটা ধনতান্বিক রাষ্ট্রে শুধু কাগজ কলমেই থাকিয়া যাঁয়। সোভিয়েট 

ব্রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার ও কত্ব্যগুলি "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা! সুদৃঢ় করার 



344 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্বা-_-সোভিয়েট ইউনিয়ন 

জন্যই নিয়োজিত । 1936 সালের সংবিধান অধিকারের ক্ষেত্রে লকলেরু 

সাম্য নিশ্চিত করিয়াছে এবং এগুলি যাহাতে মেহনতি মানুঘের স্বার্থে ও 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অটট রাখিতে ব্যবহৃত হয় এবং এমনভাবে ব্যবহার 

না হয় যাহাতে গ্রগুলি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে সেজন্য যথেষ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা 

করা হইয়াছে । 

4) প্রতিটি অধিকার রক্ষার জন্য উপায়ের ব্যবস্থা £ 
সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিক অধিকার ব্যবস্থার ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য 

যে প্রতিটি এধিকারের বিবৃতির সাথে সাথে তাহা! কাঁধকবী কবার উপায়ও 
বিবৃত হইয়াছে, যাহা মাকফিন যুক্তরাষ্রের অথবা অন্য কোন পশ্চিমী দেশের 

সংবিধানে দেখা যায় না । সংবিধান প্রণেতারা একধপ রক্ষাকবচের 

প্রয়েজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন, কেনন৷ তাঁহাদের মতে এগুলি 

ছাড়া শুধু অধিকারগুলির বিবৃতি অর্থহীন ও অসার হইয়া পড়ে । 

ইহাদের বিভিন্ন ধরণের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে-_বাজনৈতিক, আইনগত, 

অধনৈতিক ও মতাদর্শগত | রাজনৈতিক রক্ষাকবচ হুইল সোঁতিযেট সমাজ- 

তান্বিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মেহনতি মানুঘদের সর্বময় কর্তৃত্ব, যাহা সোভিয়েট 
নাগরিকদের তধিকারগুলিকে বাস্তব দূপ দেয়। আইনগত রক্ষাকবচ হইল 
এই যে স্মেভিয়েট আইন ব্যবস্থায় যাহারা নাগবিক অধিকারগুলি এমন- 
ভাবে ব্যবহার করিবে যাহাতে মেহনতি মানুঘদের স্বার্থ বা সমাজতান্ত্রিক 

ব্যবস্থা ব্যাহত হয় তাহার! দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে । 

অর্থনৈতিক রক্ষাকবচ হইল সমাজতান্ত্রিক অর্থশীতিব)বস্বা ও উৎপাদনের 

মৌলিক হাতিয়াবগুলি ও উপায়সমূহকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করা । 
তাহাদের মতে এইগুলির ব্যক্তিগত মালিকানাই হইল সমাজে অর্থনৈতিক 

বৈষম্য ও শ্রেণী সংঘধের উৎপত্তির কারণ যাহার পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক 
অধিকার অস্তঃসারশূন্য হইয়। পড়ে । আদর্শঘটিত রক্ষাকবচ হইল সোভিয়েট 
রাষ্ট্রে একমাত্র মার্কস লেনিন দৃষ্টিভঙ্গী ও কমিউনিষ্ট জীবনচধার প্রচলন 
এবং এজন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার শ্রমিকশ্রেণীর হাতিয়ার 
হইল কমিউনিষ্ট পার্টি, যাহাকে 126 নং ধারায় উক্ত শ্রেণীর সকল রকম 

সংগঠশের অগ্রণী বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং এই পার্টিই একমাত্র 

বৈধ রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে । এছাড়া ন'গরিকদের 

সকল বৈধ অধিকার ও স্বাথরক্ষার দায়িত্ব সংবিধান প্রকিউরেটর জেনারেলের 

(01০০৮179607 0606191) দপ্তরের উপর ন্যস্ত হইয়াছে যাঁহাব সংবিধান 

নিদিষ্ট কর্তব্য হইল ইহ] দেখা যেসকল মন্ত্রক, সকল সরকারী বিভাগ 



সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য 34হ. 

ও কর্মচারী এবং সকল নাগরিক যথাযথ আইন মানিয়৷ চলে এবং এই 
তত্বাবধানের জন্য সংবিধানে তাহাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিক অধিকার ও 
কতব্যের বিবৃতি একটি মাযুলি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র নয়। 

(5) লমাজ ও ব্যক্তির ত্বার্থের সমন্থয় ঃ 
সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিক অধিকার ব্যবস্থার আব একটি বৈশিষ্ট্য 

হইল যে সেগুলিকে মেহনতি মানুঘের স্বার্থের সহিত সামঞীঘ্যপূণ হইতে 
হইবে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে সমাজতাপ্বিক ব্যবস্থার দৃটীকরণ ! 
সংবিধান প্রণেতাদেব মত্ডে সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্বার ব্যক্তি ও সমাজের 

স্বার্থের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পাবে না । কোন ব্যক্তি তাহার 

অধিকারগুলি এমনভবে ব্যবহার করিবে না যাহাতে সমাজে স্বাথ ক্ষণণ 

হইতে পারে । এ দয়ের মিলন একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই ঘটিতে 
পারে । ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের মধ্যে প্রায়ই 
বিরোধ দেখা দেয় | 

(6) রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়ত। ঃ 
সবশেষে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল সোভিয়েট বাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার- 

বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক অধিকারগুলি কাধকর করিতে রাষ্রের সক্রিয় 

অংশ গ্রহণ প্রয়োজন হয়, যেমন শ্রমিকদের সামাজিক "নিরাপত্তা বিধানের 

জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিতে। সে'ভিয়েট রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকারগুলি এবং 
কর্তব্যগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই ফলশ্রতি, আবার উহার 

অধীনও বটে | 
সোভিয়েট রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ও কতব্য সমূহের উপরে বণিত 

বৈশিষ্ট্যগুলি সশ্বন্দে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন এগুলি সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা করিব । 

মৌলিক আধকারদমূহ ( চ0170971611021 [২1800 ) 2 

সোভিয়েট সংবিধানে নিয়োক্ত বিভিন্ন প্রচারের অধিকার বিবৃত 
হইয়াছে । 

অধিকারগুলি হইল £ (৫) কর্মের অধিকার, (2) বিশ্রাম ও অবসর 

ভোগের অধিকার, (3) পীড়িত ও অকর্মণ্য অবস্থায় এবং বৃদ্ধবয়সে তরণ- 
পোষণ পাইবার অধিকার, (4) শিক্ষার"«অধিকার, (5) পুরুষের সহিত 
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নাধধীর সমান অধিকার, (6) সকল নাগরিকের সমান অধিকার, 0) 
বিবেকের স্বাধীনতা, গির্জার সহিত রাষ্ট্রের ও বিদ্যালয়ের সম্পর্কচ্ছেদ ও 
ধমোপাসনার স্বাধীনতা এবং ধর্মের বিরোধী প্রচারকার্ষের অধিকার, $) 

বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রণ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতি, সম্মেলন, 
মিছিল ও বিক্ষোভ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা, (9) রাজনৈতিক কম- 
তৎপরতা ও সংগঠনের উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, যুবসংঘ, 
প্রভৃতি সংস্থা গঠনের অধিকার, (10) ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্থাৎ আদালতের 
আদেশ ব্যতীত গ্রেপ্তার না হওয়ার অধিকার, (11) নাগরিকদের বাপ- 

গৃহের নিরাপত্তা ও চিঠিপত্রের গোপনীয়ত৷ রক্ষার অধিকার, (12) কয়েক- 

শ্রেণীর বিদেশী নাগরিকদের রাজনৈতিক আশ্রয় পাইবার অধিকার--এই' 
শ্রেণীগুলি হইল, শ্রমিকশ্রেণীব স্বার্থরক্ষা, বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতা ব৷ জাতীয় 
মুক্তি সংগ্রামের জন্য নির্যাতীত ব্যক্তিগণ । 

01) কমের অধিকার ( 1২1217 00 101 ) 2 

সোভিয়েট সংবিধানের 118 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে নাগরিকদের 
কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকাৰ আছে । ইহার অর্থ হইল কর্ষক্ষম ও কর্ম 

করিতে ইচ্ছুক নাগরিকদের কাজ পাইবার নিশ্চিত অধিকার এবং কাজের 
পরিমাণগত ও গুণগত মানের ভিত্তিতে মজরি পাইবার অধিকার | লক্ষর্ণীয় 
যে পৃথিবীতে সোভিযেট ইউনিয়নই সর্বপ্রথম এই ধরণের মৌলিক অধিকার 

তাহাঁব নাগবিকদের প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে ৷ যে সব কারণের জন্য 

সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে এই প্রকারের অধিকার স্থাষ্ট করা সম্ভব হইল 
সংবিধানে তাহা'ও উল্লেখ করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে এই' কর্মের 

অধিকার নিশ্চিত করার মূলে হইল জাতীয় অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ।, 
সোভিয়েট উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমানৃয় অগ্রগতি, অথনৈতিক সন্কট সম্ভাবনা 
দূরীকরণ এবং বেকারির বিলোপসাধন । ধনতাস্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে যেখানে 
শিল্পে আধুনিবীকরণ বা নূতন কোন যন্ত্র প্রবতনের ফলে বেকার স্যস্যার 
উদ্ভব হয় সোভিয়েট রাষ্ট্রে উপরোন্ত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত ব্যবস্থাদি 
গ্রহণের ফলে বেকার নমম্যার সন্মুখীন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 
12 নং ধারায় সোভিয়েট ইউনিয়নে “যে কোন কাজ করিবে না সে 

আহার'ও করিবে না (79 1170 ৬০] 1701 011১ 109100)91 51911 116 

6৪?) এই নীতি অনুনারে কাজকে প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিকের পক্ষে কতব্য 
ও সম্মানের বিষয় বলিয়৷ বর্ণনা কর হইয়াছে। 



'সোভিয়েট সংবিধানে শাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও বর্তব্য 24? 

02) বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার (18); 1০ 155 ৪0৫ 
8$9$015) 2 

সংবিধানের 119 নং ধারায় সোভিয়েট নাগরিকদের বিশ্রামের ও 
অবকাশের অধিকার বিবৃত হইয়াছে । যাহাতে শ্রমিকশ্রেণী বিশ্রাম ও 
অবসর ভোগ করিতে পারে সেজন্য সাধারণ শিল্প শ্রমিক, অফিসের কমী ও 

পেশাগত কমীদের ক্ষেত্রে কাগজের সময় দৈনিক 7 ঘণ্ট! ধার্ধ করা হইয়াছে । 
অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য কাজের ক্ষেত্রে দৈনিক 6 ঘণ্টা এবং ততোধিক কষ্ট- 
সাধ্য কাজে দৈনিক 4 ঘণ্টা নিদিষ্ট করা হইয়াছে । ইহ] ছাড়া শিল্প শ্রমিক 

ও উপরোক্ত অন্যান্য শ্রমিকদের বৎসরে দই সপ্তাহ হইতে চার সপ্তাহ পযন্ত 
সবেতন ছুটি দেবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । যাহাতে শ্রমিকরা অবসর যাপন 
করিতে পারেন সেজন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্বানে বহু সংখ্যক স্বাস্থ্যানিবাস, 

অবসর ভবন ও ক্লাব প্রভৃতি নির্মাণ করা হইয়াছে । 

(3) পীড়িত বা অকর্মণ্য অবস্থায় ও বার্ধক্যে ভরণপোষণের 
অধিকার 2 

সোভিয়েট সংবিধানে প্রদত্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল বৃদ্ধ 
বয়সে এবং অকর্মণ্য অবস্থায় ভরণপোষণ পাইবার অধিকাঁর। (120 নং 

ধারা ) এই অধিকারকে সুনিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে শিল্প শ্রমিক 

ও অন্যান্য শ্রমিকদের প্রয়োজনে ব্যাপক সামাজিক, বীমার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । ইহ ছাড়! শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও বহু সংখ্যক 
স্বাস্থ্য নিবাসের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে । বাধক্যে সামাজিক বীমার মাধ্যমে 

ভাতার (9705102) ব্যবস্থা রাখ) হইয়াছে |! উহ] বেতনের তারতম্য ও 

কাজের প্রকৃতি অনযায়ী ধা হয়। পেন্সনভোগীর মুত্যু হইলে তাহার 
পরিবারের নাবালক কর্মক্ষম নন এমন পোঘ্যদেরও ভাতা দেওয়া] হয় । যে 

সব কর্মী বিপজ্জনক কাজ করিতে দুধটনায় সম্পূর্ণ, অংশিক বা সাময়িকভাবে 
কধিক্ষমতা৷ হারান তাহাদের দুর্ঘটনার প্রকার অনুযায়ী পেন্সন দেওয়া 
হয় | 

(4) শিক্ষার অধিকার (7২129 (0 90081101) 2 

সোভিয়েট রাষ্রে নাগরিকদেব শিক্ষার মৌলিক অধিকার স্বীকৃত 
হইয়াছে (121 নং ধারা )। বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ভাবে অষ্টবর্ধব্যাপী 

সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা কব হইয়াছে | বাঁপকভাবে সাধারণ মাধ্যমিক 
কারিগরী বিদা। ও বর্তিমূলক শিক্ষা এবং বিদ্যালয়, বাস্তবজীবন ও উৎপাদনের 
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মধ্যে যোগাযোগের ভিত্তিতে বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । কর্মরত শ্রমিকদের সুবিধার জন্য নৈশ বিদ্যালয় ও পত্র 
যোগে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রসার সাধিত হইয়াছে । শিক্ষার বিস্তারের 

উদ্দেশ্যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা অবৈতনিক করা হইয়াছে । ইহা 
ছাড়! সরকারী সাহায্যে বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়গুলিতে আঞ্চলিক 
ভাঘায় শিক্ষাদানের আয়োজন করা হইয়াছে! সবোপরি রাষ্ট্রীয় খামার ও 

যৌথখামারে নিযুক্ত কৃঘি কমীদের জন্য অবৈতনিক কারিগরি, বৃত্তিমূলক 
ও কৃঘিবিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে । শিক্ষার উপর এতখাঁনি 
গুরুত্ব আরোপ করার অন্যতম কারণ হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে 
করেন ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থ৷ ব্যতিরেকে সমাজতান্ত্রিক, সমাজব্যবস্থা৷ গড়িয়। 
তোলা সম্ভব নয় | শিক্ষার প্রসার একদিকে সোভিয়েট নাগরিকদের রাজ- 

নৈতিক চেতনা ও কর্তৎপরতা _দ্ধি করে, অন্যদিকে ইহা উৎপাদন 
বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায় | প্রাকৃবিপ্রব 
যুগে রুশিয়ার শিক্ষার গুণগত ও পরিমানগত অবস্থার সহিত তুলন৷ 
করিলে ও বিপ্রবোত্তর যুগে শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষ করিলে বিস্মিত হইতে 
হয় | যেখানে 1914-15 শিক্ষাবর্ধে সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও কারিগরি 

শিক্ষার কলেজে ছাত্র সংখ্যা ছিল 180,000 বর্তমানে এ সংখ্যা হইয়াছে 
80 লক্ষ । জীরের আমলে রুশিয়ার জনগণের দুই-তৃতীয়াংশ নিরক্ষর ছিল, 
কিন্ত বিপ্রবের অব্যবহিত পরেই নিরক্ষরতা দবীকরণের জন্য একটি ডিক্রি 
জারি করা হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিরক্ষরতা সম্পৃ্ভাবে 
বিদ্রিত হয় । 1970 সালের প্রারন্তে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
মোট 80 লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিতে থাকে । অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে রুশিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে শুধু যে নিরক্ষরতাই দৃর 
করিয়াছে তাহা নয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সারা বিশে 

অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে 1! 

(5) নারীর সমানাধিকার 2 

সংবিধানের 122 নং ধারায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের সবস্তরে পুরুষের সহিত 
নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই 
সমান অধিকার ও মাদ৷ স্বীকৃত হইয়াছে । উল্লেখ করা যাইতে পারে 

1,155 01320152 & ৮ 20০918০0০10 % £ *1001008205515915 ০: 5০৮৫6 9685. 
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যে জারশাসিত রুশিয়ার নারীর প্রায় কোন অধিকারই ছিল না । তাহারা 

পণ্য সামগ্রীর মতই গণ্য হইত । সংবিধানের উক্ত ধারায় মাতা ও শিশুদের 
স্বার্থ যথাযথ রক্ষার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে । যেমন বনু 

সন্তানের জননী বা অবিবাহিত অবস্থায় যাহারা জননী হয় তাহার৷ রাষ্ট্রের 
সাহায্য পায় । শেঘোক্ত শ্রেণীর সন্তানদের ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে যাহা অন্য 
কোন রাষ্রে দেখা যায় না। অন্তঃসত্বা অবস্থায় সবেতন ছুটি দেওয়া 
হয় | রাষ্ট্রের ব্যয়ে বহু প্রসুতিসদন, শিশুভবন, কিগারগারেন বিদ্যালয় 
পরিচালিত হয়! যে সব কাজ কঠিন শ্রমসাধ্য বা যাহাতে বিপদের আশঙ্কা 

বেশী সে রকম কাজে নারী ও শিশুদের নিয়োগ করা নিঘিদ্ধ । একই 

প্রকারের কাজে নাবী ও পুরুঘেব বেতনহার সমান | পুরুঘদের ন্যায নারী 
কমমীদেরও বিশ্রাম, জবসরযাপন সামাজিক বীমা ও শিক্ষার ব্যবস্থা কর৷ 

হইয়াছে | 

(6) সাম্যের অধিকার (181 €0 770091105) £ 

সোভিয়েট সমাজতাপ্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে 123 নং ধারায় জাতি, বর্ণ ও স্ত্রীপুরুঘ 
নিবিশেঘষে সকল নাগরিকদের অর্থনৈতিক, রাষ্্রীনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং 
সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে সাম্যের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে | জাতি 
কিংবা বর্ণের ভিত্তিতে এই সব অধিকার এবং সুযোগ স্থবিধার কোন 

প্রকার বাধা বা সংকোচ ত্য্টি বা কোন বিশেষ জাতি বা! বর্ণের 

লোকের বিশেষ সুবিধাদানের প্রচেষ্টা আইনের দ্বারা নিঘিদ্ধ করা হইয়াছে । 
সোতিয়েট সমাজে নাগরিকের স্থান নিরূপণ হয় কাজ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে 

সম্পত্তি, জাতি বা কলগৌরবের ভিত্তিতে নয় | কেহ জাতি ব৷ বণ বিদ্বেষ 
ও ঘৃণ। স্যষ্টুর প্রয়াস করিলে তাহা আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ । সকল 
নাগরিকের সমান অধিকার ব্যবস্থা সম্বলিত ধাবাটির লঙ্ঘন সোভিয়েট রাষ্ট্রে 

একটি গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধ বলিয়৷ গণ্য হয় । এই অধিকারটির 
তাপ হইল প্রত্যেকটি নাগরিকের কাজ, বিশ্রাম, অবকাশ, শিক্ষা, বার্ধক্যে 
বা অস্সুস্থ ও অকর্মক্ষম অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান । 
এ ছাড়া প্রত্যেকটি সোভিয়েট নাগরিক জাতি ও স্ত্রী-পুরুঘ নিবিশেঘে যে 

কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থায় নির্বাচিত হইবার বা যে কোন সরকারী পদে নিযুক্ত 
হইবার অধিকারী | 

() বিবেক এবং ধর্মীয় ত্বাধীনত। 
সোতিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতি-ও ধের মানুষ বাস কবিয়৷ থাকেন। 
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সকল নাগরিকই যাহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ বিবেক ও ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী 
বাস করিতে পারেন সেজন্য সংবিধানের 124 নং ধাবায় ধর্কে রাষ্রযস্ত্র 
এবং শিক্ষা প্রতষ্ঠান গুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিযা দেওয়া হইয়াছে । নাগরিক- 

দের নিজ বিবেক অন্যাষী ধমীয় উপাদনাষ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে | 

ইহার সহিত নাগরিকদের ইচ্ছামত ধর্ম বিরোধী প্রচাবকার চালাইবার 

অধিকার ও স্বীকৃত হইয়াছে । ইহার ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি সম্পূর্ণ 
ধর্ম নিরপেক্ষ বাষ্টে পরিণত হইয়াছে । ইহাব অর্থ হইল রাষ্ী কোন 
ধর্নকেই' রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোঘকতা৷ বা সাহায্য দেয় না, যেমন ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত 
চার্চকে করা হয় । তবে সাধারণ মানু্ঘ নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী কোন 
ধর্ম মতে বিশ্বাসী হইয়া উহার নিক্গেশিত উপাসনা অনুষ্ঠানাদি বিনা বাধায় 

করিতে পাৰিবে । আবাব যাহারা ধর্মে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক তাহাদেরও 
নিজ মত প্রচারের স্বাধীনতা থাকিবে । 

ইহার পব সংবিধানেব 125 নং হইতে 128 নং ধারাগুলিতে যে সব 

স্বাধীনতার উল্লেখ কবা হইয়াছে সেগুলি যে কোন উদারনৈতিক গণতঙ্ত্রেব 

সংবিধানে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অন্বপ হইলেও 
সোভিয়েট ইউনিয়নে এগুলির তাৎপষ ও রূপায়ণে কিছু পার্থক্য দেখা যায় । 
নিমে এগুলি সহ্বন্ধে আলোচনা কর] হইল । 

8) বাকৃ-ম্ব।দীনভা, জন সমাবেশ করিবার অধিকার ও সংবাদ- 
পত্রের ম্বীধীনতা 3, 

125 নং ধারায় বল! হইয়াছে যে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদকে দৃঢ় 

করিবার উদ্দেশ্যে এবং মেহনতি মানুঘের স্বার্থে আইনের দ্বারা নিমুলিখিত 

অধিকারগুলিকে নিশ্চিত করা হইবে,_(ক) বাক্যের স্বাধীনতা, (খ) 
সংবাদপত্রের ও মুদ্রনের স্বাধীনতা, (গ) সমাবেশ ও জনসভার স্বাধীনতা, 

(ঘ) মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার স্বাধীনতা | এইসব অধিকার যাহাতে 
নাগরিকগণ যথাযথভাবে ভোগ করিতে পারেন সেজন্য রা নাগরিকদের 

সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিবে । এই উদ্দেশ্যে 

শ্রমিকশ্রেণীব হাস্তে মুদ্রাযন্ত্র, প্রয়োজনীয় কাগজ, সরকারী বাড়ী, পথঘাট, 
যানবাহনের সুবিধা এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করিবার সুযোগ 
দেওয়া হইয়াছে । লক্ষণীয় যে উপরোক্ত স্বাধীনতাগুলিব উপর একটি 
তাৎপর্পণ শত আরোপ কবা হইযাছে ; শর্তটি হইল “এগুলি এমনভাবে 

প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে মেহনতি মানুঘের স্বাথরক্ষা1! হয় এবং রাষ্ট্রের 
সমাজতানঘ্িক বুনিয়াদ দৃঢ় হয় ।' শুধু তাহাই নয় এই শত পালিত 
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হইতেছে কিনা তাহা বিচার করিবার ভার পশ্চিমী গণতন্ত্রের ন্যায় নিরপেক্ষ 

স্বাধীন আদালতকে দেওয়া হয় নাই, দেওয়। হইয়াছে শীসনযন্তের পরিচালকদের 

অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের হস্তে | .স্ুতরাং ইহাদের মতে যাহারা 

মেহনতি মানুঘের স্বার্থরক্ষা বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থ৷ কায়েম করিতে তৎপর 
নয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন সোভিয়েট ইউনিয়নে এরূপ ব্যক্তিদের কোন 

স্বাধীনতাই থাকে না এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিবিধান এমন কি 

অপসারণও (11901081107) হইয়৷ থাকে । ইহার ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে । 
এজন্য পশ্চিমী গণতন্ত্রবাদীদের মতে সোভিয়েট সংবিধান বনিত এই 

স্বাধীনতাগুলি মূল্যহীন ও অসার | কিন্তু সেখানে যাহার! এ শর্তের অধীনে 
অর্গাৎ পার্টি-নিদিষ্ট মূলনীতির (85 10) কাঠামোর মধ্যে এগুলি প্রয়োগ 
কবিতে চান রাষ্ট্র তাহার্দির প্রয়োজনায় সমস্ত স্বযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া 
দেন | যেমন বক্তৃতা দিবার বা জনসভা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বাড়ী, 
সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রাফন্্ ও কাগজ সরবরাহ, মিছিল, 

সমাবেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করার জন্য পথঘাট ও যানবাহনের ব্যবস্থা কর। 

হয় । সরকার এগুলির ব্যবস্থা না করিয়৷ দিলে অধিকারগুলি ব্যবহার করাই' 

চলে না। পশ্চিমী গণতস্ত্রে কিন্তু রাষ্্রশক্তি নাগরিকদের এরূপ কোন 
বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে না । নাগরিকদের নিজেদেরই' 

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হয় । 

(9) জমিতি ও দংঘগঠন করিবার অধিকার 2 * 

সংবিধানের 126 নং ধারায় এই মৌলিক অধিকাবটিকে অন্তর্ভুক্ত করা 
হইয়াছে । এই অধিকারের মাধ্যমে সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিকন্দের 
সাংগঠনিক উদ্যোগ ও রাজনৈতিক তৎ্পরতাকে সজীব ও উন্নত করিবার 

অধিকার স্বীকৃত হইরাছে । নাগরিকর৷ ট্রেভ ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি 
প্রভৃতি গণপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইয়া থাকেন । 
দেশের নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ করিয়) শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতি কৃঘক ও 
বৃদ্ধিজীবীদেব মধো যাহারা সর্বাপেক্ষা কর্মঠ ও রাজনৈতিক দিক হইতে 
সচেতন তাঁহার! স্বেচ্ছায় সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পাটিতে মংঘবদ্, 

হইয়৷। থাকেন । সংবিধানে এই দল সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে ইহ] মেহনতি 
মানুঘদের পুরোগামী বাহিনী হিসাবে কমিউনিষ্ট সমাজ গঠনের সংগ্রামে 

উদ্যোগী এবং মেহনতি মাঁন্ঘদের সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রকারের 
সংগঠনের পুরোধা সংস্থা | পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে অন্য 
কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নাই | "সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাক্ষ 
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যে বিরোধী দল দেখিতে পাওয়া যায় সোভিয়েট সমাজব্যবস্থায় তাহার স্থান 

নাই | পশ্চিমী রাষ্রবিজ্ঞানীদের মতে একটি দল থাকার ফলে সোভিয়েট 
সমাজব্যবস্থায় গণতাপ্রিক চিগ্তডা ভাবনা সঠিকভাবে গড়িয়া উঠিতে 

পারে না। 

(10) বিনা বিচারে আটক না হইবার অধিকার £ 
সংবিধানে 127 নং ধারায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বীকৃতি দওয়। 

হইয়াছে | এই অধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা 

হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে কোন আদালতের সিদ্ধান্ত অথব। প্রকিউরেটরের 

অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক কর] চলিবে না, অবশ্য 
সোভিয়েট আইনভঙ্গকারীরা এই অধিকারের আওতায় আসিবে না | 

(11) বাসভবনের নিরাপত্তা ও পত্রালাপের গোপনীয়ত। রক্ষার 
অধিকার £ 

128 নং ধারায় নাগরিকদের বাসভবনের নিরাপত্তা ও পত্রালাপের 

গোপনীয়তার অধিকার স্বীকার করা বইয়াছে । নাগরিকদের ব্যক্তিগত 

জীবনে যর্দি কোন সরকারী কর্মচারী অন্যায় জুলুম বা বে-আইনী আচরণ 
করেন তবে এই অধিকারের বলে নাগরিকরগণ এ সব অত্যাচারের হাতি 

হইতে রক্ষা পাইবেন । তবে এসব অধিক1রই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অগ্রাধিকার 

স্বীকার করিয়৷ বহাল থাকে । রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে এগুলি নিশ্চিত- 

ল্(জ্ঘত হইতে পারে | 

পূর্ব বণিত দুইটি অধিকার (বিনা বিচারে আটক না হইবার অধিকার 

ও বাস তবনেব নিরাপত্তা ও পত্রালাপের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ) সম্পর্কে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে যথেষ্ট বিরূপ আলোচিন। হইয়াছে । বলা হইয়াছে 

সংবিধানে এগুলি স্বীকৃত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি অসাব | এগুলি 

শধু কমিউনিষ্ট পাটির কট্টর সমর্থকদের সন্বন্ধেই প্রযোজ্য ; কিন্ত যখনই 
কেউ পার্টি নিদিষ্ট মতাদশ (0981 1106) হইতে ভিন্ন মত পোঘণ প্রকাশ 

করিনেন তখনই তিনি এই' অধিকার দুটি হইতে বঞ্চিত হইবেন। এরূপ 

ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক করিবাব অনুমতি কোন সোভিয়েট আদালত বা 
প্রকিউবেটর জেনারেলের কাছে আদায় করা৷ মোটেই দৃক্ষর নয় কেননা 

তীহার৷ নিরপেক্ষ নন, বরং পাটির একনিষ্ঠ সমথক | তাছাড়া যেহেতু 
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় যে কোন অধিকার হরণীয় এবং কাহারও মতপ্রকাশে 

বা কার্ধকলাপে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার হানি হইয়াছে কিন! তাহ বিচার করিবার 
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কোন সম্পূণ নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নাই, নাগরিকদের এই অধিকারগুলি আদৌ 
সুরক্ষিত ব। নিশ্চিত নয়। স্বনামধন্য রুশ লেখক সলভজ্ঝেনিটসিন্, 
(4১158211007 90121090165) তাহার তিক্ত, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাহার 
বিতকিত এবং বন্ধল প্রচারিত “গুলাগ্ আকিপেলেগো* (38188 
4৯101210918) নামক গ্রন্থে যে চিত্র অন্কিত করিয়াছেন তাহ] এই ব্যাখ্যাই' 
সমর্থন করে । 

(12) রাজটনতিক আশ্রয় পাইবার অধিকার (2186 ০ 
855 1010) ) 5 

মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে উল্লিখিত 129নং ধারাটি বিশেষ 
তাৎপযপূর্ণ। এই অধিকাৰ অন্য রাষ্ট্র হইতে আগত নির্যাতিত নাগরিকদের 
জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে। যে সমস্ত বৈদেশিক নাগরিক মেহনতি মানুঘেব 
স্বাথরক্ষার জন্য অথবা বৈজ্ঞানিক গবেঘণা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিম্বা জাতীয় 

মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত থাকার কাবণে নিগৃহীত হইয়াছেন তাহাদের সকলের 
জন্যই সোভিয়েট রার্ে আশ্রয় ও অন্যান্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বীকৃত 
হইয়াছে । পরাধীন অবস্থায় ভারত এবং অন্যান্য দেশ হইতে বহু 

নিধাতীত নাগরিক সোভিয়েট রাষ্ে আশ্রয় পাইয়াছেন এবং নানাভাবে 
সাহায্য পাইয়াছেন ৷ 

উপরে বণিত নাগরিক অধিকারগুলি ট্র্যালিন সংবিধান্মের “নাগরিকদের 

মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য” শীঘক অধ্যায়ে বণিত হইযাছে। এগুলি 

ছাড়া সংবিধানের অন্যত্র বণিত আর দইটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ কব প্রয়োজন | সে দুইটি হইল,--(1) ব্যক্তিগত সম্প্ভির 
অধিকার ও (2) সাব্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার ও নিববাচিত হইবার 

অধিকার | বর্তমান সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্পষ্টভাবে 

স্বীকৃত হইয়াছে । সংবিধানের প্রথম অধ্যায়টিতে তিন প্রকাবের সম্পত্তির বিষয় 
বলা হইয়াছে, বাস্্রীয় সম্পত্তি, সমবায়সংস্থা ও যৌথখামারের সম্পর্তি ও 

ব্যক্তিগত সম্প।্ত | প্রথমটি বণিত হইয়াছে 6 নং খারায়, দ্বিতীয়টি 7 ও 

& নং ধারায় ও তৃতীয়টি 9 ও 10 নং ধারায়। 9নং ধারায় বলা হইয়াছে 

যদিও সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক অথনৈতিক ব্যবস্থারই প্রাধান্য, 

কৃঘক ও কারুশিল্পীদের এককভাবে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান আইনের স্বীকৃতি 
পাইবে যদি অবশ্য এগুলি নিজশ্রমে চালান হয়, অন্যের শ্রম না খাটাইয়া | 
10 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে আইন নিম্নোক্ত প্রকারের ধনসম্পত্তিগুনিতে 

23 
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নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করিধে, -শ্রম ছারা 
অজিত আয় ও সঞ্চয়, বাসগৃহ, উদ্যানসমেত বাসগৃহের জন্য জমিখণ্ড, 

গৃহস্থালি ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দ্রব্য ও আসবাবপত্র এবং এইসব 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে নাগরিকদের উত্তরাধিকারের অধিকারও স্বীকৃত হইবে | 
সুতরাং দেখা যাইতেছে সোভিয়েট নাগরিকদের যথেষ্ট পরিমান ব্যক্তিগত 

সম্পত্তি ভোগে আইনত: কোন বাধা নাই, যর্দি সেগুলি নিজ শ্রমদ্বারা 

অজ্জিত হয় কিন্ত অন্যের শ্রমদ্বারা অজ্জিত সম্পত্তি ভোগ করা নিষিদ্ধ | 
এছাড়া ?নং ধারায় বল! হইয়াছে যৌথখামারে একটি গৃহস্থ যৌথ- 

কৃঘিলব আয ছাড়াও নিম্রোক্ত সম্পত্তিগুলির অধিকারী হইবে, ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি হিসাবে এবং পরিবারের ব্যবহারের জন্য গৃহসংলগ্র একখণ্ড জমি 
এবং পরিবারের প্রযোজনমত স্বতন্ত্র কৃষিকর্মের 'জন্য গুহ, পণ্ড, হাসমর্গী 
ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি | 

প্রাপ্তবয়স্ক সার্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হইবার, 
অধিকার : 

পৃবের্বই বলা হইয়াছে বিভিন্নস্তরের রাষ্ট্রশক্তির সংস্থাগুলিতে যথা 
ইউনিয়ন, ইউনিয়ন রিপাব্রিক, স্বয়ংশাসিত রিপার্রিক ইত্যাদির সুপ্রীম 

সোভিয়ৈটগুলিতে নিব্বাচন হইয়৷ থাকে সাব্বজনীন, সমান 1ও প্রত্যক্ষ 
ভোটের ভিত্তিতে । সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যন অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক, 

জাতি, ধন্ম, স্্রীপুরুঘ, শিক্ষী, বাসস্থান, সামাজিক উত্তব, সম্পত্তিগত মর্যাদা 
ইত্যার্দি নিব্বিশেঘে--সকল নাগরিকের প্রতিনিধি নিবর্বাচনে ভোটাধিকাৰ 

আছে. একমাত্র যাহারা উন্মাদ সাব্যস্ত হয় তাছার৷ ছাড়া । আবার অন্যন 

তেইশ বত্মব বয়স্ক উক্তপ্রকার নাগরিকদের সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম 
সোতিয়েটে নিব্বাচিত হইবার অধিকার স্বীকৃত। প্রত্যেকটি নাগরিকের 
একটিমাত্রই ভোট থাকে এবং সকল প্রতিনিধিপদপ্রাথীরা সমান স্থযোগ- 

সুবিধার ভিত্তিতেই নিব্বাচনে অংশ গ্রহণ করে । 

লাগরিকদের মৌল কর্তব্যসমূহ (1:00081067062] 5)006169 01101612679 ) £ 

পৃবের্বই উল্লেখ করা হইয়াছে যে সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকারের সহিত অবশ্যপালনীয় কয়েকটি কর্তবোরও ব্যবস্থা 
রাখা হইয়াছে! সোভিয়েট রাষট্রবিজ্ঞানীরা অধিকার ও কর্তব্যকে পৃথক 
তাবে চিস্তা করেন নাই | এই দুইটির মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক 
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রহিয়াছে তাহা৷ তাহারা উপপন্ধি করিয়াছেন ৷ প্রকতপ্রস্তাবে সমাজতান্ত্রিক 
কাধক্রমকে সফল করিতে হইলে নাগরিকদের প্রকান্তিক সহযোগিতা৷ এবং 

নিজ নিজ কর্তব্য পালন একান্তভাবে আবশ্যক । সংবিধানে মোট চার- 
প্রকার কত্তব্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে | সেগুলি হইল নিমুরাপ £ 

(ক) সংবিধান ও আইন মালিয়। চলার কর্তব্য : 

130 নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিককে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 

সংবিধানের নিদ্দেশি এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য আইনগুলি যথাযথভাবে পালন 
করিতে হইবে | ইহা! ছাড়া প্রত্যেক নাগরিককে শ্রম বিনিয়োগের 
ক্ষেত্রে নিয়মশুঙ্খলা পালন, সততার সহিত সামাজিক কর্তব্যপালন এবং 
সমাজতান্ত্রিক সমাজের নিয়মকানুনগুলি শ্রদ্ধা করিতে হইবে । সোভিয়েট 
রাষ্্রে ব্যক্তির স্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থেব মধ্যে কোন বিরোধের স্থান নাই । 
উহার অবিচ্ছেদ্য | তীহার৷ মনে করেন রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মানিয়৷ চলিলেই 

প্রত্যেক নাগরিকেরই কল্যাণসাধন সম্ভব ॥। সমাজতান্ত্রিক সমাজে 
শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতম্ববাদের আদর্শে উদ্বদ্ধ হইতে হইবে, নতুব। 
ন্যুনতম সময়ে সবর্বাধিক উৎপাদনের যে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য পূরণ তাহ) 
কর। সম্ভব হইবে না। গোভিয়েট রাষ্ে কাজকে অবশ্যকত্তব্য এবং 
সম্মানের বিষয় বলিয়া মনে করা হয় | “যে কাজ করিবে না, সে আহারও 

করিবে না”_-পসোভিয়েট রাষ্ট্রেরে এই' স্ত্রটি শ্রমসংক্রান্ত নিয়মশৃঙ্খলার 
একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয় । 

(খ) সমাজতান্ত্রিক সাধারণ জন্পত্ভি রক্ষার কর্তব্য (99685870878 
710 10711151715 1907)110 900181856 [70167 ) £ 

131 নং ধারায় বল! হইয়াছে যে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইল 

সমাজতান্ত্রিক সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিশ্চিত করা, কারণ 

ইহাই হইল সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার ভিত্তি, দেশের সম্পদ ও শক্তির 
উৎস এরং সকল মেহনতি মানুষের সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি উৎস | সেজন্য যে 

সমস্ত ব্যক্তি এই সমাজতান্ত্রিক সাধারণ সম্পাঁ র ক্ষতিসাধন করিবে 

তাহাদিগকে জনগণের শক্ত বলিয়৷ গণ্য করা হইবে। সমাজতান্বিক 

সম্পর্তির রক্ষণ বলিতে রাষ্ত্ৰীয়, সমবায়ভিত্বিকঃ ও যৌথখামার সংস্থাগুলির 
ুষ্ঠু পরিচালনা বুঝায় যাহাতে মেহনতি মানুঘদের সাবিবক শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
সম্ভব হয় । 
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গে) সার্ধজনীন সামরিক কর্তব্য, (07150581 "011 9০751০6) : 
সংবিবানের 132 নং ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আইন দ্বার। 

বাধ্যতামূলকতাবে সামরিক বত্তৃব্যপালনের কথা বল! হইয়াছে। অবৈতনিক 
ভাবে সামরিকবাহিনীতে যোগদান করা সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিকদেব 
পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। কমরেড লেনিন বলিয়াছিলেন “মজুর এবং কৃঘকদের 

ক্ষমতা জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণীর দস্্যদের হাত হইতে রক্ষার জন্য 
আমাদের একটি শক্তিশালী লাঁলফৌজের প্রয়োজন | তাহার এই বাণীই 
তীহার উত্তবসূরীরা রাষ্ট্রের সংবিধানে এবং আইনে রূপান্তরিত করিয়াছেন। 
আবশ্যিক সামবিক কর্তব্য সম্বলিত আইন 1939 সনে গৃহীত হয় । ইহাতে 
বল! হয় ধন্ম, জাতি, বণ, শিক্ষা প্রভৃতি নিবিশেঘে সকল পুরুধ নাগরিককে 
সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়া সামরিক কর্তব্য বাধ্যতামূলক ভাবে পালন 
করিতে হইবে | 19 বৎসর বয়সে সকল কন্মক্ষম ব্যক্তিকে সেনাবাহিনীতে 
যোগ দিতে হয় এবং দই হইতে চার বৎসর সামরিক কর্তব্য সমাধার পব 

সাধারণতঃ 50 বৎসর বয়স পর্যন্ত যুদ্ধের প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত 
( 7২95০%০ ) অংশে তালিকাভুক্ত রাখা হয় | পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্বিক 
রাষ্ট্রের ইহাই রক্ষাকবচ বল্িষা মনে করা হয় এবং লালফৌজে যোগ 
দেওয়া সোভিয়েট নাগরিকদের একটি জতি সন্নানজনক কর্তব্যরূপে 
গণ্য হয । 

(ঘ) মাতৃভূমির গ্রশ্তিরক্ষ। (199167000 01 6186 [৮1001867127 ) £ 

সোঁভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য হইল দেশের 

প্রতিরক্ষার ভার গ্রহণ করা । এই কারণে মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করা, আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করা, দেশের সৈনাবাহিনী ছাড়িয়া! শক্রশিবিরে 
যোগ দেওয়া, রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে দুক্বল করা এবং গুপ্তচর প্রভৃতি 

কাজকে জঘন্যতম অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং ইহার জন্য 
আইনে কঠ্ঠোরতম শান্তির ব্যবস্থা আছে | 1950 সনের একটি আইনে 

এসব ক্ষেত্রে মৃত্যদণ্ডই বহাল রাখা হইয়াছে, যদিও 1947 সনের একটি 
দিক্রিদ্বার৷ সোভিয়েট ইউনিয়নের মৃত্যুদণ্ড তুলিয়া দেওয়া হয়। 

উপরে বণিত নাগরিক অধিকার ও করত্তব্যগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক 
হইতে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,_(1) সামাজিক-অর্থনৈতিক 

(5০০1০-০০৩0110 ) অধিকার সমূহ, (2) সামাজিক রাজনৈতিক 

(5০০০-০111০91) অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহ, (3) ব্যক্তিগত অধিকার 

"ও স্বাধীনত! সমূহ এবং (4) মৌল কর্তব্যসমূহ | 
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প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইল, -কর্মের অধিকার, বিশ্রাম ও অবসরযাপনের 
অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, শিক্ষার অধিকার । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইল,__সাব্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও 
নিব্বাচিত হইবার অধিকার, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা গঠনের অধিকার, 
বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও মুদ্রনের স্বাধীনতা, সভা ও সমাবেশের স্বাধীনতা, 

পথমিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতা, ইত্যাদি | 

তৃতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইল,__ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা, বাসভবনের নিরাপত্তা, চিঠিপত্রের গোপনীয়তার অধিকার, 

বিবেকের স্বাধীনতা, .ধন্নীয় উপাসনার ও ধন্মবিরোধী প্রচারের 
স্বাধীনতা | 

চতুর্থ শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইল, _সোভিয়েট ইউনিয়শের সংবিধানের নির্দেশ 
ও আইনসমূহ মানিয়া চলার কর্তব্য, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিরক্ষাব কর্তব্য, 
সাব্বজনীন সামরিক কর্তব্য ও মাতৃভূমি প্রতিরক্ষার কর্তব্য । 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েট ইউনিরনে জাংবিধানিক 
মৌলিক অধিকারসমূহ্র তুলনামূলক আলোচন! : 

যদিও উপরে সোভিরেট ইউনিয়নের সংবিধানে নাগরিক অধিকার 
ও কর্তব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির সংবিধানে 
সম্বলিত অধিকারসমূহ হইতে উহাদের পার্থক্য বথীস্থানে উল্লেখ করা 
হইয়াছে তবুও আমেরিকার ন্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যে সব নাগরিক 
অধিকার বিবৃত হইয়াছে সেগুলির সহিত একটু সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক 
আলোচনা এখানে অপ্লাসঙ্গিক হইবে না, বিশেষত: যেহেতু এই দুই 

দেশের রাষ্টরব্যবস্থা একপ্রকার বিপরীতধন্মী বলা চলে । 
এই অধ্যায়ের প্রারন্তেই বলা হইয়াছে যে কোন দেশের সংবিধানে 

প্রতিশস্ত মৌলিক অধিকারগুলির প্রকৃতি 'ও গুণগত মান নিতর করে 

রাষ্ট্রের সমসাময়িক সামাজিক, অথনৈতিক ও রাষ্্রনৈতিক কাঠামোর উপর 
এবং সংবিধান রচনাকালে প্রচলিত রাজনৈতিক মতবাদ ও ধ্যানধারণার 
উপর। যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলির সহিত সোভিয়েট 
সংবিধানে বিবৃত অধিকারগুলির তুলনা করিলে উক্তিটির উপযোগিত৷ প্রকট 
হইবে | যদিও দুইটি সংবিধানের অধিকারসমূহের তালিকাতে কত চগুলি 
সাধারণ দফা লক্ষিত হয়, যেমন বাকৃম্বাধীনতা, যুদ্রন "ও সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা, সভা ও সমাবেশের স্বাধীনত"* ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বাসভবনের 
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নিরাপত্ত। ও চিঠিপক্সেব গোপনীয়তার অধিকার, বিবেকের স্বাধীনত। 
ইত্যাদি, কিন্ত আমরা পূবের্বেই দেখিয়াছি এগুলির তাৎপর্য এবং ব্যবহারিক 
প্রয়োগ সোভিয়েট ইউনিয়নে,.যুক্তরাষ্ট্র সমেত পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি হইতে 
স্বতন্ত্র । সোভতিয়েট ইউনিয়নে এগুলির উপর একটি বিশেষ শর্ত 
আরোপ কবার দরুণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের দৃষ্টিতে এগুলি অসার 
প্রতীয়মান হইবে | শর্তটি হইল,_-“এগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে 

এমনতাবে যাহাতে মেহনতি মানুঘের স্বা্থরক্ষা হয় এবং রাস্রের সমাজ- 
তান্ত্রিক বুনিয়াদ দৃঢ় হয়,” এবং শর্তটি পালিত হইতেছে কিনা তাহা 
বিচাব করিবার ভার যুক্তবাষ্ট্রের ন্যায় নিরপেক্ষ স্বাধীন আদালতের উপর 
দেওয়া হয় নাই, দেওয়া হইয়াছে শাসকগোষ্ঠীর হস্তে অর্থাৎ কমিউনিষ্ট 

পাটির নেতাদের হস্তে । ইহাদের মতে যাহারা ' মেহনতি মান্ঘের স্বার্থ- 
বক্ষা বা সমাজতাপ্রিক ব্যবস্থা কায়েম করিতে উৎসাহী নন বলিয়া 
বিবেচিত হইবেন তাঁহাদের কোন অধিকারই স্বীকৃত হয় না, এক কথায 
বলা যাষ সোভিয়েট ইউনিয়নে তাহাদের কোন স্থানই নাই। অধিকাব- 
গুলি সম্পকে দুই রাষ্ট্রেব নেতাদের ধারণার পার্থক্যের মূল কাবণ হইল 

উভয়ের তাবাদর্শেব (10681985 ) মৌলিক পার্থক্য । যুক্তবাষ্ট ও অন্যান্য 
পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুঘের অস্তিত্ব ও তাহাঁদে স্বার্থের 
সমন্বয় ,খিধানের সম্ভাবনা সমাজব্যবস্থায় স্বীকার করিয়া লওয়া হয় । 

সোভিয়েট নেতার কিন্তু এই ধারণ! সম্পৃ প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাদের 
রাষ্টরব্যবস্থায় মেহর্নতি শ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর স্থান নাই । 
কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গঠনের পথে একটি ধাপ, বাহাকে 
সবর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা কবা হয়। সুতর+ং 

এ রাষ্ট্রে ব্যকিস্বাতত্ত্য বা ব্যক্তিগত অধিকার ও রার্ট্রেব মধ্যে কোন স্বার্থ- 
সংঘাতের পরশ ওঠে না। অপর পক্ষে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান 

রচনা কালে একটি 811] ০? [২1805 ব! অধিকার সনদেব অন্তর্ত কির 
জন্য যে আন্দোলন গডিযা ওঠে তাহার মূলে দেখা যায় রাষ্ট্রকর্ত ত্বের 
অপব্যবহারের সন্তাবনার সংশয়, ওপনিবেশিক যুগে তিক্ত অভিজ্ঞতায় যাহার 

উৎপত্তি । সুতরাং এগুলির প্রকৃতি মূলতঃ নেতিবাচক (09880%6 ) | 

ব্যক্তি+ জীবনে কযেকটি ক্ষেত্রে রাষ্টরকর্তৃত্বের হস্তক্ষেপের সীমারেখা 
নিদ্দেশই 811 ০1 7২185 এর প্রধান উদ্দেশ্য | 1789 সালে ফি'লাডেলফিয়া 
কনভেনসনে গৃহীত খসড়া সংবিধানে একত্রিত 8111 [২1815 বলিয়া কোম 
অনুচ্ছেদ নাই, যদিও বিক্ষিগুভাবে কতকগুলি অধিকার সম্ঈলিত ছিল ; 
কতকগুলি 1791 সালে দশটি সাংবিধানিক সংশোধনে অস্তভুক্ত হয, 



সোতিয়েট সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য 359 

আবার অনেকগুলি বিভিন্ন রাজ্যের (50295) সংবিধানে অন্তর্ভক্ত। 
এ ছাড়াও অনেক অধিকার “কমন ল'* । সাধারণ চিবাচরিত আইন ) এ 
নিহিত | সামগ্রিকভাবে একত্রিত 98111 1? 7২181715 যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় 
সংবিধানে নাই, যেমন আছে সোভিয়েট সংবিধানে অথবা ভারতীয় 
সংবিধানে বা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তার জার্মান ভাইমাব ( %/510121 ) 
সংবিধানে | ববং যুক্তবার্টের সংবিধানের নবম সংশোধনে স্প্ভাবে বল। 
হইয়াছে সংবিধানে বিবৃত কতকগুলি অধিকার এমনভাবে ব্যাখ্যা কর! 

হইবে না যাহাতে জনগণেব রক্ষিত অন্যান্য অধিকাব ক্ষন না হর । 
“জনগণেব বক্ষিত অধিকার” বলিতে 1180010]100106571 বা মা নঘের 
সহজাত অধিকারের" ধারণার ইঙ্গিত করা হইতেছে | যুক্তবার্টরের সংবিধান 

প্রণেতাবা বছল পরিমাণে ইংরাজ দার্শনিক লক ও ফরাসী মনীষী 
মণ্টেক্কোন (11001630168 ) রাজনৈতিক চিন্তাবাবা দ্বাৰা প্রভাবিত 

হইয়াছিলেন । সংবিধানে নাগরিক অধিকারসমহের বিবৃতির পশ্চাতে 
লকের “মান্ঘেব সহজাতি অধিকার” ও “সবকারের ক্ষমতার সীমিতকবণ' 

এই দুই ধারণার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাছাড়। লকেব জীবন ও 

সম্পত্তির অধিকারের অলঙজ্ঘনীয়তার ধারণাবও প্রভাব দেখা যায়। এগুলিই 
যক্তবার্টে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ও বক্ষণশীলতাব দুর্গ রচনা 
কবে। অপরপক্ষে সোভিযেট সংবিধান রচয়িতারা মাক্সীয মতবাদে 

অনুপ্রেবিত হইয়া ধনতান্তিক সমাজব্যবস্থার ধত্বংসস্তুপের উপর সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হন | কাজেই তাহাদেব 
নাগবিক অধিকারের ধারণা একমাত্র মেহনতি শ্রেণীর স্বাথথ ও সমাজ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থা! দূঢ়মূল করিতে প্রতিশ্রুত । এই মৌলিক পার্থক্য হেতু, 

পোভিন়েট সংবিধানে যে মৌলিক অধিকারসমূহের কয়েকটি বৈশিষ্ট সম্বন্ধে 
উপরে বিশদ আন্বোচনা করা হইয়াছে তাহা যুক্তরাষ্রে দেখা যা না,- 
যেমন অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে নিবিড সংযোগ, অর্থনৈতিক অধিকারের 

উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, ব্যক্তির অধিকার অআমাষ্টব উন্নয়নের 
কাঠামোর শন্তভু্তি, প্রতিটি ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষাব উপায়ের ব্যবস্থা, 

ইত্যাদি । আঁবার যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানে এমন কতকগুলি নাগরিক 

অধিকার বিবৃত হইয়াছে যেগুলি সোভিয়েট সংবিধানে স্থান পায় নাই, 
যেহেতু তাহাদের উপযোগিতা অনুভূত হয নাই, যেমন 10782017171) 

ছাড়া অন্য সকল প্রকার গুরুতর অপরাধের জুরির সাহায্যে বিচার হওয়ার 
অধিকার, নাগরিকদের অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার বা বহন করিবার অলজ্ঘনীয় 
অধিকার, কাহারও গৃহে কি শান্তি বা কি যুদ্ধের সময়ও গৃহস্বামীর 
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সম্মতি ছাড়া এবং আইনে নিদিষ্ট বিধান ছাড়া কোন সৈনিককে রাখিতে 
না দেওয়ার অধিকার, যথাযথ আইনের পদ্ধতির (5 7009595 ০£ 

1৬ ) মাধ্যম ছাড়া কাহাকেও জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত 

করা যাইবে না এই নীতি, জনস্বার্থে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ন্যায্য 
ক্ষতিপূরণ ব্যতীত লওয়। যাইবে না_ইত্যাদি | 

এক কথায় বলা যায় যে দুই রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাষ্ীনৈতিক ব্যবস্থান পার্ক্যের পরিপ্রেক্ষিতে দুই সংবিধানে বিবৃত 
অধিকারগুলিকে ঠিক মমপর্যায়ভুক্ত বলা যায় না, যদিও আপাত: দৃষ্টিতে 
তাহ! প্রতীষমান হয় না । 
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পঞ্চম অধ্যায় 

সুপ্রীম সোভিয়েট 
€(৯])7০হ)5 ১০৮৫০ 01). ৯. ৩. ২.) 

সোভতিয়েট সংবিধানের 30 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে সুপ্রীম 
সোভিয়েট হইল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেব বাষ্শতি র সব্বরোচ্চ সংস্থা (118059 

টপ 0509690০৮76 10 076 0-:9.:5- 0২১) 1 সংবিধানের তৃতীয় 

অধ্যায়ে 30 নং ধারা হইতে 56 নং ধাবা পধ্যন্ত সুপ্রীম সোভিয়েট এবং 
প্রেসিডিয়ামের গঠন, পরস্পরের সম্পর্ক এবং ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী বণন। 

করা হইযাছে । ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই সংস্থ। (সুপ্রীম সোভিয়েট ) 

একদিকে সমগ্র রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা ছিসাবে কাজ করিয়া থাকে, 
অন্যদিকে ইহা রাষ্রের মূলনীতি নিদ্ধারণ এবং বিভিন্ন সংস্থাকে স্াষ্ট 
করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করিয়া 
থাকে । 

গঠন : মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ন্যায় পসোভিয়েট কেন্দ্রীয় 
আইনসভা (স্ুপ্রাম সোভিয়েট ) দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট | কক্ষ দুইটি হইল ঘথা- 

ক্রমে-(1) ইউনিয়নের সোভিয়েট (5০৬15 ০? 11) [012101)) ও 0) 

জাতিপুঞ্জের সোভিয়েট (9০৮19 ০? 26101911665 ) | ইউনিয়নের 

সোভিয়েট হইল সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রথম কক্ষ । সমগ্র সোভিয়েট 

ইউনিয়নের প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটের দ্বারা এই 
কক্ষের সদস্যরা নিব্বাচিত হইয়া থাকেন | প্রতি তিন লক্ষ ভোটার 

পিছু একজন প্রতিনিধি (ডেপুটি ) নিবর্বাচিত হন (34 নং বারা )। 

1969 সালের এক বিবরণীতে দেখা যার ইউনিয়নের সোভিয়েটেব সদস্য 
সংখ্যা হইল 767 জন | প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে ভারত- 

বঘের লোকসভার ( নিমুকক্ষ ) সদস্যসংখ্য। হইল 525 জন 1* লোকসভার 

সদস্যরাও প্রত্যক্ষ ভোটে জনসাধারণ কর্তৃক নিব্বাচিত হইয়৷ থাকেন । 

জাতিপুঞ্জের লোভিয়েট (9০৬8০ 01 861017911(155 ) 

ইহা স্ুপ্রীম সোভিয়েটের দ্বিতীয় কক্ষ । বিভিন্ন জাতি ভিত্তিতে 

গঠিত অঙ্গরাজ্যগডালি হইর্তে এই কক্ষে প্রতিনিধি আসিয়া থাকেন । 

* পরবন্তণ লৌকসতায় সভ্যসংখ্য। দাড়াইবে 542. * (36965532990 _70৩প্ 19, 1975) 
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ইহার নিব্বাচন পদ্ধতিও নিম্ন কক্ষের ন্যয়ি প্রত্যক্ষ ভোটে । অঙ্গরাজ্য- 

গুলি নিমুলিখিত হারে প্রতিনিধি নিব্বাচিত করে, আয়তন ও জনসংখ্যা 

নিবিশেষে প্রত্যেক ইউনিয়ন ৰিপাঝ্রিক হইতে 32 জন করিয় প্রতিনিধি 
প্রত্যেক স্বাতন্ত্যপম্পন্ন ( £900709॥5 ) রিপান্নিক হইতে 11 জন করিয়া, 
প্রত্যেক স্বাতন্ব্যসম্পন্ন অঞ্চল (49601001)0905 1২55197) ) হইতে ১ জন 

করিয়া এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা ( ি8010091 4১162 ) হইতে এক 
জন করিয়৷ প্রতিনিধি নিব্বাচিত হন (35 নং ধার! ) উল্লেখ করা যাইতে 

পারে মাকিন যুক্তরার্টের সেনেটে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য আয়তন, জনসংখ্যা 

নিব্বশেষে সমসংখ্যক প্রতিনিধি অর্থাৎ দুইজন কবিয়া নিব্বাচন করে । 
সেখানে উচ্চকক্ষে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সমান মর্ধাদা স্বীকৃত । সেনেটের 
গঠন যুক্তরাষ্্রীয় নীতির ভিত্তিতে এবং প্রতিনিধি সতার গঠন জাতীয় 

নীতির ভিত্তিতে । সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতিগুলির স্বার্থ দ্বিতীয় 
কক্ষেৰ মাধ্যমে প্রতিফলিত হইয়াছে । সুপ্রীম সোভিয়েটের এই কক্ষটি 

সোতিয়েট ইউনিয়ন যে একটি বহুজাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্র তাহারই' স্বাক্ষর বহন 

করে। এই কক্ষের সদস্যসংখ্যাও নিদিষ্ট নয়, 650 এর কাছাকাছি 

হইয়া থাকে। সুপ্রীম সোভিয়েটের বিপুল সংখ্যক সদস্যই কমিউনিষ্ট 

পার্টি হইতে নিবর্বাচিত হন, অবশিষ্টরাও পার্টিভু্ত না৷ হইলেও পাটি 

অনুমোদিত' হন । 141 নং ধারা অনুসারে একমাত্র কমিউনিষ্ট পাটিই 
নিবর্বাচনে অংশগ্রহণী করিতে পারে, এছাড়া অন্য যেসব সংস্থা নিব্বাচনে 

প্রার্থী মনোনয়ন কবিবার অধিকারী সেগুলি হইল শ্রমিকদের এই সব 

সংস্থা- ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, যুবসমিতি, ইত্যাদি । কিন্ত 

সকলকেই কমিউনিজমে বিশ্বাসী হইতে হইবে । আর একটি উল্লেখযোগ্য 

বিঘর হইল, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য অনেক রাষ্ট্রের নিষমের ব্যতিক্রমে 

অনেক সরকারী কর্দুচারীই সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্য হইয়। থাকেন । 

বিকৃতমন্তিস্ক, আদালতে দোষী সাব্যস্ত বা অন্য কোন কারণে তোটাধিকার 

হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এমন সব ব্যক্তি ছাডা অষ্টাদশ বা তদৃদ্ধ 

বরস্ক সব সোভিযেট নাগরিকেরই ভোটাধিকার আছে এবং 23 বছর বয়স 

হইলেন যে কোন কক্ষের সদণ্য নিব্বাচিত হইতে পারে | 

স্বপ্রীম সোভিরেটেব উভয় কক্ষই চার বৎসরের জন্য নিবর্বাচিত হইয়া 

থাকে । উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতা ও মরবাদাসম্পন্ন । যে কোন আইন 

পাশ হইতে গেলে প্রত্যেক কক্ষে উহা সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত 

হওয়া প্রয়োজন | অর্থবিল ও অন্যান্য সাধারণ বিলের মধ্যে এবিঘয়ে " 

কোন পার্থক্য করা হয় না । দূই কক্ষের অধিবেশন একই সঙ্গে আরন্ত 
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ও একই সঙ্গে সমাগত হয়। প্রত্যেক কক্ষ একজন সতাপতি ও দুইজন 
করিয়া সহ-সভাপতি নিব্বাচিত করিয়া থাকে । সভাপতি প্রতিটি 
সোভিয়েটের সভার কাধ্য শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করেন। উতয় 
কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে দুই জভাপতি পধায়ক্রমে সভাপতিত্ব করেন। 
দুই কক্ষের সমতার ইহা একটি প্রমাণ | 

দুই কক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক : 
কোন প্রশে দৃইটি কক্ষের মধ্যে বিবোধ দেখা দিলে বিতকিত 

বিঘয়টি দুই কক্ষ হইতে স্রমসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়৷ গঠিত এক সালিশী 
কমিশনেব (00701119100. 00701015500. ) নিকট প্রেরিত হয | সালিশী 

কমিশনের কাজ ব্যর্থ "হইলে এ প্রশ্বাট দ্বিতীযবার উভয় কক্ষ দ্বারা 
বিবেচিত হইয়া থাকে | শেঘ পর্যস্ত কক্ষ দৃইটি তাহাদের মধ্যে বিরোধ 
নিষ্পত্তি করিতে না৷ পাবিনে প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েটকে বাতিল 
করিয়া নূতন নিব্বাচনের নির্দেশ দিয়। থাকে । আসলে কিন্ত এরূপ কোন 

বিরোধের সম্ভাবনা নাই । কারণ কমিউনিষ্ট পাটিই উভযষ কক্ষের নীতি 
নিদ্ধারণ কবিয়া থাকে, কাজেই বিরোধ বাধিবাব সন্তাবনা নগণ্য | চার 

বৎসরের মেয়াদ অবসান হইলে অথবা দূই কক্ষের মধ্যে বিরোধ হইলে 
প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েট ভাঙ্গিয়া দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে 
দুই মানের মধ্যে নতন নিবর্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হয় | নিব্বাচনের 
অনধিক তিন মাপের মধ্যে নব নিব্্বাচিত সুপ্রীম সোভিয়েট বিদায়ী 
প্রেসিডিযাম কর্তৃক আহুত হয় । শ্রেসিডিয়াম একই সঙ্গে দুটি 

সোভিয়েটের অধিবেশন বছরে দুবার আহবান করে | প্রেসিডিয়াম নিজেই 
বা কোন অঙ্গ প্রজাতন্তরের দাবীতে প্রয়োজন হইলে জকরী অধিবেশনও 

আহ্বান করিতে পারে । অধিবেশন সাধারণতঃ এক সপ্তাহকাল স্থায়ী হয় । 
নিব্বাচকগণ যদি কোন সদস্যের পদচ্যুতি ( 7২০০৪।) দাবি করেন তাহা 
হইলে সেই সদস্যকে পদত্যাগ করিতে হয। সাধারণত: বৎসরে দৃইবার সুপ্রীম 

সোভিয়েটের 'ঘধিবেশন প্রেসিডিয়াম আহ্বান করিয়া থাকে | কোন অঙ্গ 
প্রজাতন্ত্র (0191) 7২০১/৮1০ ) দাবি করিলে অথবা প্রেসিডিয়ামের নিজস্ব 

সিদ্ধান্তে সুপ্রীম সোভিয়েটের বিশেঘ অধিবেশন আহত হইতে পারে । 

ক্ষমতা ও কার্যাবলী £ 

সংবিধানের 31 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে জঅমগ্র সোভিয়েট যুক্ত- 

রাষ্ট্রে যে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রেসিডিয়াম, কেন্্রীয় 
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মন্ত্রীসভা ও ইউ, এস, এস, আর মগ্তকগুলি € এই সংস্থাগুলি ' সুপ্রীম 
সোভিয়েটের নিকট তাহাদের কার্যযাবলীর জন্য দায়ী থাকে ) যেগুলি 
প্রয়োগ করিয়া থাকে সেগুলি ছাড়া অন্যান্য ক্ষমতা যাহা সংবিধানের 
14 নং ধারায় বণিত হইয়াছে সুপ্রীম সোভিয়েট নিজেই প্রয়োগ করিয়া 
থাকে | !ঞ4নং ধারায় নিম্লিখিত ক্ষমতাগুলি সুপ্রাম সোতিয়েটে ন্যস্ত 

হইয়াছে । 

(1) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব, 

অন্যরাষ্ট্রের সহিত সন্ধি স্থাপন, অনুমোদন ব৷ বজ্জন, পররাষ্ট্রের সহিত সংযোগী 
প্রজাতন্রগুলির € 00100 চ২601105 ) সম্পর্ক স্থাপন ঘটিত পদ্ধাতি 

নিরূপণ ; 

(2) যুদ্ধ ও শাস্তি বক্ষার প্রশ ; 
(3) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নূতন প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তির প্রশ 

(4) সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানের নিয়মকানুনগুলির পালন 

সম্পকিত নিয়ম্ণ এবং সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান ও মূল সোতিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যে জঙ্গতিরক্ষা হইতেছে কিনা সে সম্পর্কে 
নিশ্চিত হওয়া ; 

(5) *বিতিন্ন সংযোগী প্রজাতত্গুলির সীমানা পরিবত্তন প্রস্তাবের 
অনুমোদন দান ; 

(6) সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে কোন নূতন স্বাতন্ব্যসম্পন্ন প্রজাতন্ত্র 
( 40100007005 1২6120%110 ) ও স্বাতম্থ্যসম্পন্ন অঞ্চলের ( £0/01101000115 

[২০৪00 ) স্্টির অনুমোদন দান ; 

(7) সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 2 সোভিয়েট 

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সমগ্র বিভাগের পরিচালনা সম্পকে নির্দেশ 
প্রদান এবং বিভিন্ন সংযোগী প্রজাতম্বগুলির ভিতর সামরিক বাহিনী গঠন 
সম্পর্কে নীতি নিদ্ধারণ; 

(8) রাষ্ট্রের একচেটিয়৷ ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা ; 
(৮) রাষ্্রের নিরাপত্তা বিধান : 

(10) সোভিয়েট রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমূহ প্রণয়ন ; 

(11) দসোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক বাজেট ও উহার বূপায়ণ সম্পকিত 
রিপোর্ট অনুমোদন ; ও কেন্দ্রীয়, সংযোগী প্রজাতন্থ ও স্থানীয় সংস্থাগুলির 
বাজেটে যে সকল কর ও আয়ের উৎস অপিত হইবে সেগুলির নির্ধারণ ; 
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(12) সারা ইউনিয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্ক, শিল্প ও কৃঘিসংস্থা ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা এবং সংযোগী প্রজাতন্বগুলির আওতায় 
যে সব শিল্প ও গুহনিমাণ প্রকল্প আছে তাহার' সাধারণ তত্বাবধান ; 

(13) সমগ্র ইউনিয়নের মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার 

পরিচালনা ; 
(14) অথ ও খণ ব্যবস্থার পরিচালন। ; 
(15) রাষ্ট্রীয় বীমার সংগঠন ; 
(16) খণ গ্রহণ ও দান ; 

(17) ভূমি ইজারা, "খনিজ সম্পদ, বন ও জল মম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত 

মূলনীতি নিদ্ধারণ ; , 

(18) জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মীলনীতি নিদ্ধারণ ; 
(19) জাতীয় অথনীতির ক্ষেত্রে একরপ সংখ্যাষন ব্যবস্থা নিদ্ধারণ 

( 101010011) 9991610. ০1 টি 8110109] 5০০1807010 519019103 ) ; 

. (20) শ্রম আইনের মৌলনীতি নিদ্ধারণ ; 
(21) বিচারব্যবস্থা ও বিচারপদ্ধতি সংক্রান্ত এবং ফৌজদাবী, দেওয়ানী 

ও সংশোধক (০০172০0০) শ্রম আইন সংক্রান্ত মৌলশীতি নিদ্ধারণ ; 

(22) ইউনিয়নের নাগরিকত্ব এবং বিদেশী নাগবিকদের অধিকার 
সম্পকিত আইন প্রণষণ ; 

(23) বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত আইনের মৌলিক নীতি নিদ্ধাবণ ; 
(24) সমগ্র ইউনিয়নে দণ্ড মকুব সংক্রান্ত আইন ভাবি । 

উপরিউক্ত ক্ষমতাগুলি বিশ্রেঘণ করিলে দেখা যাইবে সুপ্রীম সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের প্রায় সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । ইহার ক্মত। 
ও কাধ্যাবলীকে মোটামুটি সাতটি দফায় ভাগ করা বায় । এগুলি 

হইল £__ 

(1) বৈদেশিক সম্পক ও জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা ; 
(2) আত্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খল! সংক্রান্ত ক্ষমতা 

(3) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও শিল্প সংক্রান্ত ক্ষমতা , 
(4) কর সম্পকীঁয় ক্ষমতা ; 

(5) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা ; 
(6) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ; 
(7) বিবিধ । 
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14 নং ধারায় উল্লিখিত ক্ষমতা ছাড়া সুপ্রীম সোভিয়েট নিয়লিখিত 

গুরুত্বপ্ণ ক্ষমতাগুলি ভোগ করিয়া! থাকে । ক্ষমতাগুলি হইল £- 

(1) সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় পরিষদ মিলিতভাবে প্রেসিডিয়াম 
গঠন করিয়া থাকে : 

(2) এই সংস্থা সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রীসতাকে নিয়োগ 

করিয়] থাকে ; 

(3) সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষ সুপ্রীম কোর্টের ও বিশেঘ 
আদালতগুলির (9790171 0০015 ) বিচারপতিমণ্ডলীকে নিব্বাচিত 
করিয়া থাকে * 

(4) সুপ্রীম সোভিয়েট সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রকিউরেটর জেনারলকে 
সাত বখসরের জন্য নিয়োগ করিয়৷ থাকে (114 নং ধারা ) : 

(5) সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধান সংশোধনের অধিকারী হইলু 

সুপ্রীম সোভিয়েট । কোন সংশোধন আইন পাশ করিতে হইলে সুপ্রীম 
সোভিয়েটের প্রত্যেক কক্ষের দুইতৃতীয়াংশ ভোটে তাহা গৃহীত হওয়! 
প্রয়োজন | 

আইন প্রণ্য়ন পদ্ধতি, কমিটি প্রথা : 
পুৰ্বেই বলা হইয়াছে সোভিয়েট সংবিধানে উভয় কক্ষকেই সমান 

ক্ষমতা ও মধাদা দেওয়া হইয়াছে । যে কোন বিল ( অর্থবিল সমেত ) 

যে কোন কক্ষে সূত্রপাত করা যায় । যদিও যে কোন সদস্য যে কোন 
কক্ষে বিল আনিতে পারে সাধারণতঃ কোন না কোন মন্ত্রী যাহার দণুরের 

আওতায বিষয়টি পড়ে সেই' সংক্রান্ত বিল উক্ত কক্ষে উপস্থাপিত করেন। 

যেহেতু উভয় কক্ষেই সদস্যসংখ্যা বিপুল এবং অধিবেশনও মাত্র কয়দিন 
স্থায়ী হয় সমগ্রকক্ষে কোন বিলে সুষ্ঠু আলোচনা সম্ভব হয় না| তাহা 
হয় কমিটিতে । দুইটি কক্ষই এজন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটি 
(সোভিয়েট ইউনিয়নে এগুলিকে কমিশন বল! হয়) নিব্বাচিত করে । 
এগুলি যথাক্রমে 195191515 31119 (01017715510, 17016100, /১08115 

00101771951011), 73006 000107155101) বা সাধারণ আইন কমিশন, 

বৈদেশিক সম্পক কমিশন, ও বাজেট কমিশন বলা হয় । যে কোন বিল 

একটি কক্ষে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংশিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত 
হয় | কমিটিতে বিল বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয় এবং অনেক 

সংশোধনী প্রস্তাবও অনেক সময় গৃহীত হয় | সেগুলি মূলকক্ষে আসিলে 
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সেখানে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত লওয়। হয়। কমিটিগুলির অধিকাংশ প্রস্তাবই কক্ষ 
গ্রহণ করিয়া! থাকে । উহাদের কাধ্য মূলকক্ষগুনির ্বল্লকালস্থায়ী 
অধিবেশনকালেই' সীমিত থাকে না| কেননা তাহাদের প্রায়ই বসিতে 
হয়, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহার ভিত্তিতে 
বিলটির ধারাওয়ারি বিস্তৃত আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধন 

প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হয়। ইহা! বেশ সময় সাপেক্ষ । যদিও সাধারণতঃ 
কমিশনের কাধ্য হইল সভা৷ হইতে প্রেরিত বিলের আলোচন৷ কর! কিন্তু 

কখনও কখনও তাহারা নৃতন বিলের খসডাও প্রণয়ন করে । এপ্রসঙ্গে 

পশ্চিমী দেশগুলিতে আইনসভার কমিটির ভূমিকার পার্থক্য লক্ষনীয় | 

সুপ্রীম সোভিয়েটে বিলগুলির আলোচনা সাধারণতঃ নিরুত্তাপ ও উত্তেজন।- 
বড্জিত হইয়া থাকে, ক্লারণ সেখানে বিলগুলির অন্তনিহিত মৌলনীতি- 
গুলি আলোচিত হয় না। সেগুলি কমিউনিষ্টপাটির নির্ধারিত নীতিসমূহের 
রূপরেখার (915 1106 ) সহিত সামঞ্জস্যপূণ হইতে হয়। সোভিয়েটের 

সদস্যগণ কেবলমাত্র গৃহীত নীতিগুলির প্রয়োগ লইয়। ক্ষান্ত থাকে । বিলটির 
ভাঘাগত পারিপাট্য সোভিয়েট সদস্যদের তেমন আলোচ্য বিষয় নয় ; 

সংশ্রিষ্ট মন্ত্রীদপ্তর কিভাবে উহাকে কাধ্যকরী করিবে সেটাই প্রধান 
আলোচনার বিঘয় | সুপ্রীম সোভিয়েটে আইনপ্রণয়ন পদ্ধতির আর একটি 

বিশেষত্ব হইল এব্যাপারে কোন বিরুদ্ধ ভোটের স্বান নাই। সকল 
বিলই সব্বসম্মতিক্রমে পাশ হইয়া থাকে । একদলবিশি্ আইনসভায় 

ভোটের উদ্দেশ্য শুধু শাসকগোষ্ঠি তথা দলের প্রতি আস্বা ও একাম্মবোধ 
জ্ঞাপন । 

স্থায়ী কমিটিগুলির আখ্যা হইতেই তাহাদের আলোচ্য বিঘয় অনুমেয় | 
সাধারণ আইনসংক্রান্ত বিলগুলি লেজিসলেটিভ বিলস্ কমিশনে পাঠান হয়, 

পররাষ্ট্র বিঘয়ক বিলগুলি পাঠান হয় ফরেন গ্যাফেয়াপ কমিশনে ও 
অর্থসংক্রান্ত বিলগুলি যায় বাজেট কমিশনে | তৃতীয়াটর ভূমিকা বিশেষ 
গুরুত্বপণ । দুই কক্ষেরই বাজেট কমিটি অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উ্থাপিত বাজেট 
প্রস্তাবগুনি পুঙ্খানূপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করে ও প্রায়শই কিছু কিছু পরিবর্তন 
স্থপারিশ করিষ। থাকে । সাধারণতঃ এগুলি ব্যয়বরাদ্দ কফমানর পরিবর্তে 

বাড়ানর দিকেই হয় । লক্ষণীয় যে পশ্চিমী দেশগুলিতে সাধারণত কমানর 
দিকেই প্রবণতা দেখা যায়। যদি গুহীত প্রস্তাবগুনি সম্বন্ধে দুই কক্ষে 
মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় তবে পেগুলি সমাধানের জন্য উভয়কক্ষের 
এক যুগম কনফারেন্স কমিটিতে প্রেরিত হয় । উল্লেখ কর! যায় সাধারণ 
আইন বা! প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই কক্ষে মততেদ দেখা দিলেও একই পদ্ধাতি, 



368 বিদেশী রাষ্্রসমূহের শাসনব্যবস্থা-_-সৌভিয়েট ইউনিয়ন 

অনুসরণ কর! হয়। তাহাতেও মতৈক্য স্থাপিত না হইলে প্রেসিডিয়াম 
সুপ্রীম সোভির়েট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নিব্্বাচনের ব্যবস্থা করে। উল্লেখ 
করা যাইতে পাবে যে সম্পতিক কালে বাজেট কষিটিগুলি তাহণদের কাধ্য 

কেবলমাত্র বাজেটের প্রস্তাবগুলিতেই সীমিত রাখে না, অর্থসংক্রান্ত নান৷ 
বিঘয়েই তাহাদের মতামত ব্যক্ত করে, যথা কর আদায়ের অধিক কার্যকরী 

পদ্ধতির প্রস্তাব, বাজেট বচনায় বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সুষ্ঠু সমনুয় 
সাধনের প্রস্তাব, সরকাঁরচালিত সংস্থাগুলিতে ব্যয়বহলতা রোধের প্রস্তাব 

ইত্যাদি । এগুলি সাধারণতঃ আইনেব মাধ্যমে কাধ্যকরী কর! হয় 

উপরোক্ত স্থায়ী কমিটগুলি ছাড়া সংবিধানের 50 ও 51 নং ধারায় 

উভয় কক্ষেই অন্য তিনটি কমিটির ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এগুলি হইল 

09061761819 (00710011669 বা সদস্যদের -যোগ্যতা পরীক্ষা কমিটি, 
[0৩901961019 (01017198100 বা তথ্যান্ুসন্ধান সংক্রান্ত কমিশন ও 

/৯16 0010010155101 বা হিসাব পরীক্ষা সংক্রান্ত কমিশন | ইহাদের 

মধ্যে প্রথমটির গঠন আবশ্যিক, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি প্রয়োজন বোধে 
গঠিত হইযা থাকে | প্রথমটির কায্য হইল সংশিষ্ট কক্ষের সদস্যদেব 
নিব্বাচিত হইবাঁব যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখা | কমিটি পরীক্ষ। 

করিয়। বিরূপ রিপোর্ট দিলে সংশিষ্ট কক্ষ উক্ত সদস্যের নিব্বাচন নাকচ 
করিয়া দিতে পারে । অন্য দুটি কমিশন গঠিত হইলে সকল সরকারী 
কন্মচারী ও প্রতিষ্ঠানরা ইহাদের প্রয়োজন মত সমস্ত তথ্য, নথিপত্র 
ইত্যাদি সরবরাহ করিতে বাধ্য । 

এছাড়াও সময় সময় বিশেষ বিশেষ বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য বিশেঘ 

কমিটি (39012] 00100010665) গঠন করা হইয়া থাকে | যেমন 

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময সামবিক বাহিনীর লোকদের চলাচল সংক্রান্ত 

ও কৃষির উপর করধাধ্য করার জন্য আইনের খসড়া বিশেঘ কমিটির 

নিকট পাঠান হইয়াছিল | 

সোস্তিয়েট লংবিধানিক ব্যবস্থায় সুপ্রীম পোভিয়েটের স্থান নিরূপণ 
ও উহ্ার ভূমিকা : 

উপরে স্প্রীম সোতিয়েটের সংগঠন, ক্ষমতা ও কাধ্াটবলী, কাধ্য 

পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে মনে হওয। 

স্বাতাবিক ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান; সংবিধানের 
ভাঘাতেও এই ধারণার সমর্থন পাওয়৷ যায়, কেননা ইহাকে “রারশজির 
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সবের্বাচ্চ সংস্থা? বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সংবিধানের সুপ্রীম 
সোভিয়েটকেই আইনপ্রণয়ন ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী করা হইয়াছে । 
কিন্ত এসবই তত্বের কথা, ব্রিটেনেরই মত এবিঘয়ে তত্ব ও বাস্তবে 

কিছুটা পার্থক্য দেখা দিয়াছে । তাহার একটি কারণ হইল সুত্রীম 
সোভিয়েটের অতি বৃহৎ আয়তন ক্ষমতা যথাযথ ব্যবহারের পক্ষে অনুক্ল 
নয়, তাছাড়া উহার অধিবেশন হয় বছরে মাত্র দুবার তাও প্রতিবার মাত্র 
718 দিনের জন্য । এই অল্পসময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের মত বিচিত্র ও 

বিশাল দেশের বহুমুখী সমস্যার সুষ্ঠু মোকাবিলা! করা সুপ্রীম সোভিয়েটের 

পক্ষে খুবই দুষ্কর | আইনের প্রস্তাব প্রধানত: মন্ত্রীসংসদ হইতেই 

উপস্থাপিত হয় এবং সোভিয়েটের বিভিন্ন কমিটিতে আলোচনার পর 
সংশোধনী প্রস্তাবসহ স্মশ্রীম সোভিয়েটে আসে এবং স্প্রীম সোতিয়েটের 
ভূমিক] দাঁড়ায় সেগুলির অনুমোদন দান । আইন প্রণয়নে ইহার অবদান 
বাস্তবে খুবই সামান্য । সংবিধানে সুপ্রীম সোভিয়েটকে যে একমাত্র 

আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে বন! হইয়াছে আদলে সেটাও ঠিক 
নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিকাংশ আইনই এখন "প্রসিডিয়ামের 

বিধির ( ৫৩০০০ ) আকারেই চালু হয়। আবার কিছু কিছু আইন 
কমিউনিষ্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি ও মম্বীপরিষদ কর্তৃক যুগ্মতাবে গৃহীত 
“সিদ্ধান্ত”? (৫9051010$ ) বা আদেশ ( ০:৫9 ) আকারে প্রবন্তিত হয় । 
অবশ্য আক্ষরিক এথে এগুলি সুপ্রীম সোভিয়েটের অনুমোদন সাপেক্ষ | 
কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে এই অনুমোদনের অপেক্ষা না৷ করিয়াই এগুলি কাধ্যকরী 

হয় । সুতরাং যদিও এগুলিকে 'আদেশ' ব। “সিদ্ধান্ত' বল হয় আইন 

হইতে ইহাদের কোন মৌলিক প্রভেদ নাই, এবং যদিই কোন প্রতেদ 
কর হয় দেটাও অধহীন হইয়! পড়ে যখন স্মরণ করা হয়, কি 

প্রেসিডিয়াম, কি সুপ্রীম ঘোভিয়েট, এমনকি সংবিধানও কমুউনিষ্ট পার্টির 
ক্ষমতার অধীন এবং সকল প্রকার ক্ষমতার উৎস হইল পাটি বা পাটির 
নেতৃত্ব | তাছাড়া জ্প্রীম সোভিয়েটেব অধিকসংখ্যক সদস্যই পাটির সভ্য 
এবং অরিশি?ুনা'ও পাটির কাধ ক্রমে বিশ্বাসী ; জুতরাং সুপ্রীম সোভিয়েটের 

পক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির কাধ্যক্রম বিরোধী কোন আইন পাশ করা 
সম্ভব নয়। আবার প্রেসিডিয়াম ও মন্ত্রীপরিঘদের সদস্যর্গণও পাটিব 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য হইতে নিবর্বাচিত হুন। সুতরাং এই সংস্থাগুলি 
পাটি ও স্ুুপ্রীয সোভিয়েটের মধ্যে কোন বিরোধের বিশেষ সন্তাবন। 
নাই । সকলেরই শক্তির মূল উৎস হইল পাটি এবং পাটিই সকলকে 
সমাজতাস্রিক সমাজব্যবস্থ। ও সব্বহারাদের. একনায়কত্ব কায়েম করিবার 
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কাজে সংহত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম সোভিয়েটের “রাষ্্রশভিক 
সবের্বাচ্চ সংস্থা” এই আখ্যার বিশেষ কোন তাৎপধ্য নাই । তবে 

সপ্রীম সোভিয়েটের যে কোন সার্থকতা নাই একথা বল। যায় না। 
স্্প্রীম সোভিয়েট মন্্রীপরিষদ, স্থুপ্রীম কো, প্রেসিডিয়াম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ 
সংস্থাগুলি নিব্্বাচন করিয়া থাকে এবং অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে 
প্রেসিডিয়াম ও মন্ত্রীপরিঘদ সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট দায়িত্বশীল, যদিও 

এই' দায়িত্ব সংসদীয় গণতন্ত্রে মপ্রিসতার দায়িত্বের মত নয় । কেননা এখানে 
কোন বিরোধীদল না থাকাতে সোভিয়েটে বিরুদ্ধ আলে'চনা বা ভোটের 

ফলে মন্ত্রীপরিঘদের পদত্যাগের প্রশ ওঠে না। উভয় সংস্থাই সুপ্রীম 
সোভিয়েটের সঙ্গে একদলভুক্ত হওয়ায় ইহাদের মধ্যে নীতিগত বিরোধের 
সম্ভাবনাও নাই | তবে সুপ্রীম মোভিযেটের সদস্যগণ মূলনীতির প্রয়োগে 
প্রশাসনের ব্যথতা লইয়া সমালোচনা! করিয়া থাকে এবং তাহাতে 
আমলাতিম্বকে নিয়গতরণে রাখিতে সহায়তা করে । সুপ্রীম সোভিয়েট 

নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা ও সমালোচনাবও একটি মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । এখানে ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বিভিন্ন জাতির 

মানুষ আসিয়া সমবেত হয়, যাহাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা ও দৃষ্টিতঙ্গীও 
বিভিন্ন | অনেক সময় এই সকল সদস্য আলোচ্য বিঘয়ে কিছু নৃতন 
আলোকপাতি করিতে পারে । ইহার ফলে মন্ত্রীপরিঘদ বা প্রেসিডিয়াম 
তাহাদের কর্মসূচীতে বা প্রস্তাবিত বিলে কিছু কিছু পরিবর্তনও করিয়া 
থাকে কিন্তু তাহা খুটিনাটি ব্যাপারে এবং মূল নীতির কাঠামোর মধ্যে । মৌল- 
নীতিগুলি নিদ্ধাবিত হয় পার্টির নেতৃত্বের আওতায় এবং এগুলির পরিবত্তন 
বা বিরোধিতা করা সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্য বা মন্ত্রীপরিঘদ ব! প্রেসিডিয়াম 
সকলেরই এক্ডিয়ারেব বাহিরে | তথার্পি একথা সত্য যে স্তৃপ্রীম সোভিয়েটে 

যে আলোচনা বা সমালোচনা হয় তাহার যথেষ্ট শিক্ষামূলক ও উদ্দীপনা- 
স্র্টি কারক মূল্য আছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ 

অপ্রীম গোভিয়েটের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া যেমন নিজেদের বক্তব্যও 
রাখেন কর্তূপক্ষের অবগতির জন্য, রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও সোভিয়েট রাষ্ট্র 
যে সমাজতন্ত্বাদ বূপায়ণের কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং যে সাফল্য 
অজ্জিত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ সদস্যদের নিকট উপস্থিত 

করেন এবং প্রেস, বেতার প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার করেন। সদস্যগণ 

সমাজতন্ত্বাদের অগ্রগতির এইসব বার্তী ও নেতাদের বাণী দেশের বিভিন্ন 
প্রান্তে বহন করিয়া থাকেন ও সাধারণ মানুঘ ইহাতে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা 
লাভ করিয়া থাকেন। এটা সুপ্রীম সোভিয়েটের কম গুরুত্বপূর্ণ অবদান নয় ॥ 
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সুপ্রীম সোভিয়েটের ক্ষমতা ও কাধ্যের যে বিস্তৃত আলোচনা এতক্ষণ 
করা হইল তাহা হইতে লক্ষ করা যাইবে যে এই সংস্থা সোতিয়েট 
শাসনব্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপৃণ ভূমিকা পালন করিয়৷ থাকে । ইহ] এক 

অর্থে যথার্থই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সবের্বাচ্চ সংস্থা | 
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ষ্ঠ অধ্যায় 
প্রপিভ্ডিয়াম বা রাউপতিমণুতী 

(17০76510170 ) 

প্রেসিডিয়ামের বিশেষত্ব, যৌথ রাষ্ট্রপ্রধান : 
সোভিয়েট সংবিধানের এক অভিনব সংস্থা হইল প্রেসিডিয়াম । ইহাকে 

একাটি যৌথ রাষ্ট্র কর্তৃত্বের নিদশন বা যৌথ রাষ্ট্র প্রধান বল! যায়। 
বিটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফান্স বা ভারতবধধ প্রভৃতি সব রাষ্ট্রে আমরা 
একজন নির্দিষ্ট একক রাষ্ট্রপ্রধান দেখিতে পাই । রাষ্টরপ্রধান__রাজ। 
(একটি নিদ্দিষ্ট বংশসম্ভত ও উত্তরাধিকার সূত্রে পদাতিঘিক্ত এবং 
নিয়মতাপ্ত্রিক শাসক ) কিম্বা নিবর্বাচিত রাষ্টপতি হইতে পারেন। রাষ্ট্রের 
সংবিধানে রাষ্রপ্রবানের ক্ষমতা লিপিবদ্ধ থাকে | সোভিয়েট সংবিধানে 
এই প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রয করা হইয়াছে । এই শাসনতন্তরে কোন 

একজন নিদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর মুখ্য শাসনের দায়িত্ব অপণ করা হয় 
নাই । একজন বঙ্ডির পরিবন্তে এই ব্যবস্থায় সন্মিলিত প্রশাননিক ব্যক্তি- 
বর্গের উপর (0০01165181 18%9০811%৩ ) রাষ্টপ্রধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা৷ 

হইয়াছে । অন্যদিকে ইহা একান্ত গণতান্ত্নিক পদ্ধতিতে গঠিত হইয়া 
থাকে | ডঃ ফাইনার (71. 1097) প্রেসিডিয়ামকে “সোতিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 
সব্বক্ষণের সরকার? ( 00011000015 0৮610010611 01? 1179 9০161 
[71০7 ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন | 

পর্গালিভিয়ামের গঠন : 
সংবিধানের 48 নং ধারায় প্রেসিডিয়ামের গঠন বর্ণনা করা হইয়াছে । 

সুপ্রীম সোভিয়েটের দুইটি কক্ষ মিলিতভাবে প্রেসিডিয়াম নিব্বাচিত করে। 
নিয়োক্ত ব্যক্কিগণকে লইয়৷ প্রেসিডিয়াম গঠিত হয়,_(1) ইউ, এস্ এস, 

আর-এর প্রেসিডিয়ামের সভাপতি ; (2) প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের 
(07190 চ২68৮1০) হইতে একজন করিয়া 15 জন উপসভাপতি 
( ৮1০০-93106015 ), (3) প্রেসিডিয়ামের সম্পাদক (98০050819 ) ও 
(4) 20 জন সাধারণ প্রেসিডিয়াম সদস্য, সব্বসাকল্যে 37 জন। 
1966 সালের পূর্বে এই সদস্যসংখ্যা ছিল 33 জন। প্রেসিডিয়াম উহার 
সব কাজকর্মের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট দায়ী । প্রেসিডিয়ামের 
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কার্যকাল সাধারণতাবে চার বৎসর | অবশ্য সুপ্রীম সোভিয়েট তাহার 
কাধ্যকাল শেষ হইবার পৃবের্ব যদি ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে নৃতন 
প্রেসিডিয়াম গঠনের প্রয়োজন হয় | পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সুপ্রীম 

সোভিয়েটের দুইকক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য অমীমাংসিত থাকিলে এবং 
সালিশী কমিশনের চেষ্ট। ব্যর্থ হইলে প্রেসিডিয়াম উহার সষ্টা সুপ্রাম 
সোভিয়েটকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। সংবিধানের 53 নং ধারায় বলা 

হইয়াছে যে সুপ্রীম সোভিয়েটের কার্যকাল স্বাভাবিকভাবে শেঘ হইলে 
অথবা 47 নং ধাবামত পৃব্রেই ভাঙ্গিয়া গেলে প্রেসিডিয়াম উহার ক্ষমতা- 
ভোগী হয় যে পর্ষস্ত না নবনিব্বাচিত সুপ্রীম সোভিয়েট নূতন প্রেসিডিয়াম 
গঠন করে । সংবিধানে ইহাঁও সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে সুপ্রীম 

সোভিয়েটের স্বাভাবিক সমাপ্তি ঘটিলে অথবা পৃব্বেই ভাঙ্গিয়া গেলে বিদাযী 
প্রেসিডিয়ামই নৃতন সুপ্রীম সোভিয়েটের নিব্বাচনের নির্দেশ দিয়া থাকে । 
কিন্ত এই নিব্বাচন আুপ্রীম সোভিবেটের স্বাভাবিকভাবে সমাপ্তি অখব। 
47 নং ধারা অনুসারে তাহার কাধ্যকাল শেঘ হইবার পৃব্বেই ভাঙ্গিব৷ 
দিবার দুইমাসের মধ্যে অনুষ্ঠান করিতে হয়| বিদাষী প্রেসিডিয়ামই 

নিব্বাচনের পর নূতন স্থুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন আহবান কবে। 
অবশ্য এই আহ্বান নিব্্বাচন অনুষ্ঠানের তিন মাসের মধ্যে করিতে হয় | 

প্রেসিডিয়ামের ক্ষমত1 ও কার্যযাবলী : 
সোভিয়েট শাসনতন্ত্রে প্রেসিডিয়ামকে বছ প্রকার ক্ষমতা দেওয়। 

হইয়াছে 2 

(1) ইছা স্পীম সোভিয়েটের অধিবেশন আহ্বান কবিবে ; 
(2) ইহা বিধি (0101791106 ) জারি করিবে ; 

(3) ইহ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের চলতি আইনের ব্যাখ্য। করিবে ; 

(4) 47 নং ধারা অনুযায়ী ইহা সুপ্রীম সোভিয়েট বাতিল কবিয়া নৃতন 
নিব্বাচনের নির্দেশ দিবে 

(5) ইহ নিজ উদ্যোগে অথবা কোন সংযোগী প্রজাতন্ত্রের নিদেশ- 
ক্রমে সারা দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠান করিতে পারে ; 

(6) যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীপরিঘদের অথবা সংযোগী প্রজাতত্রগুলির মন্ত্রীদের 
সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশগুলিকে ইহ] বাতিল করিয়া দিতে পারে যদি সেগুলি 
আইনদল্গত না হয় ; 

(7) সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন, স্থগিত থাকাকালে সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের মন্্রীমণ্ডীর সভাপতির স্ুপারিশক্রমে ও সুপ্রীম সোভিয়েটের 
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অনুমোদনসাপেক্ষে এই সংস্থা নৃতন মন্ত্রী নিয়োগ অথবা কোন মন্ত্রীকে 
বরখাস্ত করিতে পারে ঃ 

(8) সম্মানসুচক পদক বা অর্ডারের, (০:৫675 ) ভূঘণ ( ৫০০০৫৪- 
(19205) অথব] সম্মানসূচক খেতাব স্থাষ্ট করিতে পারে ; 

(9) পদক বা অর্ডার ( ০:৫০: ) বা সম্মানসূচক খেতাব বিতরণ করিতে 

পারে ; 
(10) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা প্রদর্শন করিবার অধিকার প্রয়োগ 

করিতে পারে ; 
(11) সামরিক খেতাব, কুটনৈতিক পদের স্তরবিন্যাস, ও অন্যান্য 

খেতাব ত্যষ্টি করিতে পারে * 

(12) ইউ, এস্, এস্, আর এর সামরিক অধিনায়কদের নিয়োগ 
অথবা অপসারণ করিতে পারে * 

(13) সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন স্থগিত থাকা কালে দেশের 
বিরুদ্ধে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য অথব৷ 
কোন দেশের সহিত অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে পারস্পরিক প্রতিরক্ষার 
জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্তপালনের জন্য এই সংস্থার যুদ্ধ ঘোষণ। 
করিবার ক্ষমতা আছে : 

(14) যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে ব্যাপকভাবে বা আংশিকভাবে নাগরিক- 
দের সৈন্যদন্রভুক্ত রুরিবার (720061119 ) নির্দেশ জারি করিতে পারে ; 

(15) পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধিপত্র অনুমোদন ও বাতিল করিতে পারে ; 
(16) বিদেশে সোভিয়েট ইউনিয়নের সামগ্রিক ক্ষমতা বিশিষ্ট (01901- 

70096011819 ) রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ও প্রত্যাহার করিতে পারে ; 

(17) এই সংস্থা সোভিয়েট ইউনিয়নে বিদেশের কৃটনৈতিক প্রতি- 
নিধিদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রত্যাহার করিয়। 

লইবার নির্দেশ জারি করিতে পারে : 

08) প্রতিরক্ষা, দেশে শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষা বা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার 
স্বার্থে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে বা উহার কোন অংশে সামরিক আইন 

জারি করিতে পারে । উপরে উক্ত 49 নং ধারা ছাড়াও 40 নং, 52-55 নং 

ও 65 নং ধারাতেও প্রেসিভিয়ামের অন্যান্য ক্ষমতা বণিত হইয়াছে । 
এছাড়া সারা ইউনিয়নের কিছু কিছু আইনের মোতাবেক ইহাকে অন্যান্য 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে-যেমন ইউ, এসৃ, এরু, আর নাগরিকত্ব আইন, 

আন্মর্জাতিক চুভি অনুমোদন সংক্রান্ত কাধ্যপন্ধতি আইন ইত্যাদি | 
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€লোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় প্রেমিডিয়ামের স্থান £ 
প্রেসিডিয়ামের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সন্বদ্ধে উপরে যে আলোচন৷ 

করা হইল তাহ। বিশ্বেঘণ করিলে সোতিয়েট শাসনব্যবস্থায় এই সংস্থাটির 

অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় | দেশের 
সমস্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগে দৈনন্দিন ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই 

ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বলা যায়। সুপ্রীম সোভিয়েটের বিপুল আয়তন ও 
বৎসরে মাত্র দুবাব স্বল্লকালস্বায়ী অধিবেশনের কথা জ্মবণ রাখিলে এই 

সংস্থাটির একান্ত প্রয়োজনীয়তা মহজেই অনুমেধ | প্রেসিডিয়াম দুই 

শ্রেণীর ক্ষমতার অধিকারী । প্রথমত: সংবিধানে যেগুলি একান্তভাবে ইহার 

উপর অপিত হইয়াছে | দ্বিতীয়তঃ যে সব ক্ষমতা সংবিধানে সুপ্রীম 

সোভিয়েটে ন্যস্ত হইসাছে এবং সেগুলি সোভিয়েটের অধিবেশন স্থগিত 

থাকা কালে (এবং সেটা বছরের অধিকাংশ সময়ই ) প্রেসিডিয়ামে বর্তায় | 

উল্লেখ করা যাইতে পারে প্রেসিডিয়াম সারা বছরই সক্রিষ থাকে । কাজেই 

কাধ্যতঃ ইহাই ন্ুপ্ীম সোভিয়েটের স্থলাতিঘিভ্ত। যদিও দ্বিতীয় শ্রেণীর 

ক্ষমতার ব্যবহার সুপ্রীম সোভিয়েটের অনুমোদনসাপেক্ষ সেটা নিতান্তই 
আনুষ্ঠানিক, যেহেতু প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রীম সোভিযেটেরও নেতৃ- 
স্থানীয় সভ্য এবং পাটিতেও তাহার৷ নেতৃস্থানীয় ৷ দৃষ্টান্তত্ব রূপ, প্রেসি- 
ডিয়ামের দুই প্রকারের অডিন্যান্স রচনা করার ক্ষমতা আছে, যেগুলিকে 

বল হয় ডিক্রি (৫9০:69 )। প্রথমটি নিজ ক্ষমতাবলে, দ্বিতীয়টি সুপ্রীম 

সোভিয়েটের ক্ষমতাক্রমে ও উহার অধিবেশন না "চল কালে রচিত 'ও 

উহার অনুমোদন সাপেক্ষে । কিন্তু অনুমোদনের পৃব্বেই এগুলি কাধ্যকর 

হয়, অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়াই | অনুমোদন অবধারিত বলিয়াই 
ধরা হয ॥। এগুলি দেশের আইন হিপাবেই প্রচলিত । এ স্বলে প্রেসিডিয়াম 

আইন বিভাগীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সুপ্রীম সোভিয়েট কোন আইন 
পাশ করিলে উহাতে প্রেমিডিয়ামের সম্পাদক ও সভাপতির স্বাক্ষর লাগে 

এবং স্বাক্ষরসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাঘায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার 
সহিত ব্রিটেনে বিলে রাজার স্বাক্ষরদানের অনেকটা সাদৃশ্য আছে কিন্তু 

রাজার ন্যায় ইহাদের ভিটে প্রদানের বা স্বাক্ষর দিতে অসম্মতি জ্ঞাপনের 

ক্ষমতা নাই । আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের আইনের ব্যাখ্যা করার যে 

ক্ষমতা ইহাকে সংবিধানে দেওয়। হইয়াছে সেটাকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা 

বলা যায়| যিটেন বা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা বিচার বিভাগে ন্যস্ত। 
কিন্ত ইহার মুখ্য ভূমিকা হইল শাসন বিভাগীয় ও রাষ্ট্র প্রধানের | অন্যাম্য 
দেশে এক ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ কর! হয়। সোতিয়েট 
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সংবিধানে এরূপ একক রাষ্টরপ্রধানের ব্যবস্থা নাই। অন্যত্র রাষ্প্রধানের 
যে সমস্ত ক্ষমতা- যেমন মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত, বিধানসতা আহ্বান 

বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, নিব্্বাচন অনুষ্ঠানের . নির্দেশ, যুদ্ধ ও শান্তি ঘোঘণা, 
আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা, পররাষ্ট্রে দেশেব দূত নিয়োগ, 
বিদেশেব দতদেব পবিচয়পত্র গ্রহণ করা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষমতাই এখানে যৌথ 
সভাপতিমণ্ডলী ব৷ প্রেসিডিয়ামে ন্যস্ত কবা হইয়াছে । কোন কোন ক্ষেত্রে 

ইহু!ল সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ স্প্রীম সোভিযেটেব অনমোদনসাপেক্ষ, কিন্ত 
আগেই বলা ভইযান্ে সেটা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক | এমন কি সংবিধান 

অনসাবে স্প্রীম সোঁভিযেটেব নিকট প্রেসিডিমামেব সকল কাজেব জন্য 

যে দায়িত্ব বহিষাছে তাহাঁও শুধু কাগজে কলমে । আসলে প্রেসিডিয়ামই 

সুপ্রীম গোভিয়েটকে নিনপ্ত্িতি করে | এ পর্যন্ত এমন কখনও ঘটে নাই 

যে প্রেসিডিবাঁম শাহা কবিযাছ্ছে সুপ্রীম সৌভিদেট তাছা অনুমোদন কনে 
নাই | অপবপক্ষে সুপ্রীম মোভিযেটের অধিবেশন বিবতিকালে মন্ত্রীপবিঘদ 

ও অন্যান্য অংস্থা প্রেসিডিযামের নিকট জবাবদিহি কবিতে বাধ্য । 

তখন প্রেসিভিধাম নৃতন মন্ত্রী নিযোৌগ বা বরখাস্ত করিতে পাবে । সুতরাং 
দেখা বাইভেছে যে প্রেসিডিরাম পশ্চিমী গণতন্ত্র গুলিতে ক্ষমতা বিভাজন 

নীতির যে প্রযোগ দেখা যায় তালার খগ্ডমেবক একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত | 
শাসনব্যবস্থা সবল বিভাগের ক্ষমতাই অল্পবিস্তর এই সংস্বাটিতে ন্যস্ত 
এবং তাহা নিরমিতভাবে ব্যবহারও হুহয়া থাকে । শুধু দুইটি বিঘষে 

ব্যতিক্রম দেখ। যায়, (1) প্রেসিডিয়াম এখনও পাবস্ত কখনও সুপ্রীম 
সোভিয়েটকে ভাঙগিয়া দেয় নাই ; (2) কখনও গণভোট অনুষ্ঠানের 

নির্দেশে দেয নাই। এক কথায় বলা যায় যে সংবিধানে সুপ্রীম 

সোভিযেটকে রা্ট্রশক্তির সব্র্বোচ্চি সংস্থা হিসাবে যে বিপুল পরিমাণ ক্ষমতা 
অপ্ণ করা হইয়াছে কার্যত: ৫স সবই প্রেসিডিয়ামে হস্তান্তরিত হইয়াছে । 
প্রেিভিব'মেৰ এই অনন্য ভূমিকার রহস্য হইল পাটি, প্রেসিডিয়াম, 
সুপ্রীম সোভিয়েট ও মন্ত্রীপরিঘদের পরস্পরের সহিত সংল্রগ্রতা । সোঁভিয়েট 

ইউনিয়নে পার্টিই হইল চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎস সমস্ত গুরুত্বপৃণ পিদ্ধান্ত ও 
মূল নীতি নিদ্ধারণ পার্টিই করিয়া থাকে । সরকারী সংস্বাগুলির মাধ্যমে 
সেগুনি বূপায়িত করা হয় মাত্র । পাটির পবিচালকরাই আবার জ্রকারের 

উপযুক্ত সব গুরুত্বপূণণ সংস্বাগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন । আগেই বলা 
হইবাছে পাটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রায়ই এই সব জংস্থারও সভ্য 
নিবর্বাচিত হন। দৃষ্টান্তস্বরাপ বলা যায় লেনিন, ষ্ট্যালিন, ভ্রুশ্চেভ ইহার 
সকলেই কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক হিসাবেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, 



প্রেসিডিয়াম বা রাষ্পতিমণ্ডলী 37% 

পরে মন্ত্রীপরিঘদের সভাপতি ও প্রেসিডিয়ামের সভ্য হিসাবে সরকারেও 

নেতৃত্ব করেন। ইহাদের উপস্থিতি পার্টি ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধ 
রচনা করে । একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে সোভিয়েট 
ইউনিয়নে পাটিই সরকার, দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই | পাটির 

মাধ্যমে সকল সরকারী সংস্থার মধ্যে সমনুয় সাধন হয় বলিয়াই ইহাদের 

পরস্পরের মধ্যে কখনও কোন বিরোধ বা সংঘর্ষের সুযোগ হয় না । 

প্রেসিডিয়ামেব গঠন ও কাধ্যাবলী বিশেষণ করিলে দেখা যাঁয় 

সোভিয়েট রা্ট্রব্যবস্থায় ইহা এক অনন্য এবং গুরুত্বপূণ স্থান গ্রহণ করিয়া 
আছে । সংবিধানের ভাষায় ইউ, এস, এস্, আর এ রাষ্্শভিব সবের্বাচ্চ 
সংস্থা হইল সুপ্রীম সোভিয়েট । বখসরে মাত্র দুইবাব ইহাব অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । অন্যদিকে ইহাব দুই কক্ষের মিলিত জদস্যসংখ্যা 

প্রায় দেড হাজাবের মত । স্বতাবত:ই বিরাটসংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট এই 

সংস্থার পক্ষে নিয়মিত বৈঠক করা এবং ভ্রত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবা সম্ভব 

হয় না। তুলনামূলকভাবে ছোট 3? জন সদস্যবিশিষ্ট প্রেসিডিয়ামের পক্ষে 
দৈনন্দিন কাজেব ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব 
হয় | কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে প্রেসিডিধাম দেশের শাসনক্যর্ধ্য 
পরিচালনায়, বিশেঘত: দৈনন্দিন কাজকর্ম চালান ব্যাপাবে উহাল স্থষ্টিকর্তী 
সুপ্রীম সোভিয়েট অপেক্ষা অধিক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ কবিয়াছে, তবে 

প্বের্বই বল! হইয়াছে কি আভান্তরীণ কি বৈদেশিক সম্পর্ক বা! প্রতিরক্ষা 
সংক্রান্ত গুরুত্বপূণ বিষয়ে নীতি-নিদ্ধাবণ পার্টিই করিয়া থাকে | সেজনা 
প্রেসিডিয়ামসহ সকল সরকারী সংস্থাব ভূমিকা সীমিত ক্ষেত্রে নিবদ্ধ | 
ডঃ ফাইনার খুব সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করিয়াছেন,_“ঘটনা ও আইনেব 

দিক দিয়া বিচার করিলে প্রেসিডিয়ামকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সব্বক্ষণে 
সরকার বলিয়া অভিহিত কবিতে হয়” |* বিশ্বেষণ করিলে দেখ! যাইবে 

প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েটের বছ ক্ষমতাকে প্রয়োগ করিয়া থাকে । 

একজন লেখক সঙ্গতভাবেই বলিয়াছেন পৃ*জিবাদী রাষ্ট্রে প্রেসিডিয়ামের 
তুলনীয় কোন সংস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। রাষ্্ীপ্রধানের বহু দায়িত্বই 
এই সংস্থা পালন করিয়া থাকে । সুতরাং সব দিক বিচার করিলে 

প্রেসিডিয়াম যে এক অভিনব স্থষ্টি সে বিঘয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ 

নাই । 
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প্রেনিডিয়ামের সভাপতি : 
প্রেসিডিয়াম সম্বন্ধে আলোচনা! শেঘ করিবার পৃব্রবে উহার সভাপতি 

সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন | পৃবে্রবেই বল! হইয়াছে প্রেসিডিয়ামকে 
“যৌথ রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী* বলিয়৷ বর্ণনা করা হয়, কেননা অন্যান্য রাষ্ট্রে 

রাষ্্পতি যে সমস্ত কর্তব্য পালন করিয়া থাকেন সোভিয়েট ইউনিয়নে 
সেগুলি এই সংস্থায় বন্তিয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি কার্য প্রেসি- 

ডিয়ামের সভাপতিকেই করিতে হয় । কেননা সেগুলি ঠিক যৌথভাবে 

করার উপযোগী নয় | দৃষ্টান্ত ত্বরূপ, সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষে 
বিল পাশ হইলে তিনি উহা স্বাক্ষর করিলে পর তবে ইহা আইন বলিয়া 

ঘোঘিত হয় ; অনুরাপভাবে প্রেসিডিয়াম যে সব বিধি ( ৫6০:6০9 ) প্রণয়ন 

করে সেগুলিও কাধ্যকর করিতে তিনিই স্বাক্ষর করিয়া থাকেন । তিনিই 
বিদেশের রাষ্রদূত বা পদস্থ ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা করেন ( £5০1%69 ), 
বিদেশে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতগণ তীহার স্বাক্ষরিত পরিচয়পত্র 
সে দেশেব রাষ্্রপ্রধানের নিকট পেশ করেন। অন্য রাষ্ট্রের বাষ্রপ্রধানদের 
সহিত বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে পত্র 
বিনিয়য় তিনিই কবিয়া থাকেন । প্রেসিডিয়ামের পক্ষ হইতে পসোভিয়েট 
নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় সম্মানসূচক খেতাব, পদক ইত্াদি তিনিই বিতরণ 

করেন বা অপরাধীদের দণ্ড মকুব তিনিই করিয়৷ থাকেন | এক কথায় 
অন্যান্য দেশে একক রাষ্ট্রপ্রধান যেসব কর্তব্যপালন করেন এখানে 
প্রেধিডিয়ামের সভাপতিই সেসব করিয়া থাকেন । তবে এ সমস্তই তিনি 

প্রেসিডিয়ামের নামেই করেন | কিন্তু সংবিধানে বা দেশের কোন আইনে 

তাহাকে কোন বিশেষ ক্ষমতা বা মর্যাদা দেয় নাই | প্রেসিডিয়ামে 

তিনি অন্য সদস্যদের সহিত সমমর্যাদাসম্পন্ন । রাজনৈতিক দিক হইতেও 

তাহার কোন বিশেষ গুরুত্ব নাই | তবে তাহাকেই সোভিয়েট ইউনিয়নের 

প্রেসিডেণ্ট বলিয়া উল্লেখ করা হয় । তিনি সাধারণতঃ পাটিরও একজন 

বিশিষ্ট নেতা হইয়া থাকেন । 
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সপ্তম অধ্যায় 

সোভিম্েট ইভানিয্ন অভ্িপারিয 
(0০০98101801 1৬111775657 ০0৫ 0). ০. ৯. ছু, ) 

প্রকৃত্তি ও অন্য দেশের মন্ত্রীপরিষদের সহিত ভুলন : 
সোভিয়েট সংবিধানেব 64 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে সোভিয়েট 

সমাজতান্বিক' যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রশক্তিব সব্র্বোচ্চ কাধ্যপালিকা ও প্রশাসনিক 
সংস্থা (019 10151556 €৯:০০0101%6 800 20001019070 07891) ) হইল 

ইউ, এস, এস্, আর মন্্িপরিঘদ | 1946 অনের পৃবের্ব ইহাকে বলা হইত 

জনগণের কমিশারদের পরিষদ (00001 ০01? 1)০-৮6097195+ 001000015- 

৪215 ) ; কিন্তু এ বৎসরের মাচ্চ মাস হইতে ইহাব বর্তমান নামকরণ 
হয় পশ্চিমী রাষ্রদের ধাচে | ইহাকেই তোভিয়েট ইউনিয়নের সরকার 
বলিয়া! উল্লেখ করা হয় এবং ইহাকে সোভিযেট ইউনিয়নের প্রশাসন 
যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু বলা যাঁয়। সোভিযেট মন্ত্রিপরিঘদের গঠন এবং উহার 
কন্মপদ্ধতি নানা দিক দিয়া অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে বেশ কিছু ভিন্ন 
প্রকারের । ব্িটেন, ভারত বা অন্য অনেক দেশের মন্ত্রিপরিঘদের সহিত 
ইহার আপাতঃ দৃষ্টিতে কিছুটা সাদৃশ্য থাকিলেও আসলে ইহার প্রকৃতি 
ভিন্ন ধরণের | অন্যান্য দেশে মণ্রিপরিঘদকে রাট্রীপ্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে 
নিযুক্ত করিয়া থাকে ! তত্বগতভাবে রাষ্রপ্রধানের নিকট মন্ত্রিসভা 
তাহাদের কাজকর্মের জনা দায়ী থাকে, অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে সংসদীয় 

গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর স্সপারিশ অনুযায়ী সংসদেব সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দল হইতে নিব্বাচিত হইয়া থাকে, এবং সংসদের নিকট যৌথভাবে 
তাহার। দায়ী থাকেন । 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংস্থা সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষ 
মিলিতিভাবে উহার প্রথম অধিবেশনে মন্ত্রিপরিঘদ নিযুক্ত করিয়া থাকে ! 
সংবিধানের 65 নং ধারা অনুসারে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মদ্বিপরিঘদ সুপ্রীম 
সোভিয়েইটর অধিবেশনকালে উহার নিকট দায়ী থাকে এবং সুপ্রীম 
সোভিয়েটের অধিবেশন বিরতিকালে প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকিবে । 

আুপ্ীম লোভিয়েট ও €প্রুসিডিয়ামের লিভ সম্পর্ক ঃ 
অপ্রীম সোভিয়েট বা উহার প্রেসিডিয়ামের কাছে উহার দায়িত্ব এবং 

ঝুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক উহার গঠন শুধু কাগজে কলমেই । আসলে 
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মন্ত্রিপরিঘদকে পার্টি প্রেসিডিয়াম মনোনীত করে এবং ইহার দায়িত্বও পার্টির 

নিকট | সংবিধানের ভাষায় ইহাকে সোভিয়েট ইউনিয়নের সব্বোচ্চ 

কর্শপালিকা সংস্থা বলিয়া উল্লেখ করিলেও আসলে তাহা সত্য নয় । 
পাটি উহাকে এই গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করিতে দেয় না। মন্ত্ি- 
পরিঘদের সভাপতি যাঁহাকে সাধারণতঃ পপ্রধানমন্ত্রী* বলা হয়, তাহার 
ভূমিকাও পশ্চিমী সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রীর মত গুরুত্বপূর্ণ নয়,__ 
ৃষ্টান্তন্বরাপ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী তাঁহার নিজের পছন্দমত অন্য মন্ত্রীদের 
নিব্বাচিত করিতে পারেন না বা তাহার সহিত মতের অমিল হইলে 

তাহাদের পদত্যাগ দাবি করিতে পারেন না | এসব ব্যাপারে এবং সব 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পার্টিই সব্রেসবর্বা। তবে একমাত্র সুরাহা 
এই যে মন্ত্রীপরিঘদের প্রথম সারির সদস্যরা এবং প্রধানমন্ত্রীও অবশ্যই 

পার্টি নেতৃত্ব হইতে মনোনীত হন। কাজেই এই পরিস্থিতি বিশেষ 
অসুবিধার ত্বষ্টি করে না। এমন কখনও ঘটে নাই যে মন্ত্রীপরিঘদ যাহ! 

করিয়াছে সুপ্রীম সোভিয়েট তাহা অনুমোদন করে নাই। সংসদীয় 

. শণতান্িক ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটকে সব সময় বিরোধী পক্ষের বিবপ সমা- 
লোচন!র সন্মুখীন হইতে হয় এবং তাহার সদুত্তর দিতে হয় | সোভিয়েট 
ইউনিয়নে মন্ত্রীপরিষঘদের এ সমস্যা নাই, কেননা এখানে কমিউনিষ্ট পার্টি 
ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক পাটির অস্তিত্ব নাই। কে মন্ত্রী হইবেবা 
কে কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হইবে এবং কতদিন মন্ত্রীত্বে অধিষিত থাকিবে 

সবই পার্টি নেতৃত্বের সহিত তাহার সম্পর্কের উপর নিভর করে। আর 
একটি ব্যাপারে সংসদীয় গণতন্ত্রের মন্ত্রিসভার সহিত আপাতঃ দৃষ্টিতে মিল 

থাকিলেও আসলে তাহা নাই, সেটি হইল সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্য- 

দের কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিঘদের উদ্দেশ্যে তথ্য আহরণ করার জন্য 

পরশ করার অধিকার | সংবিধানের 71 নং ধারায় বল৷ হইয়াছে সোভিয়েট 
সরকার অথবা কোন মন্ত্রী সুপ্রীম সোভিয়েটের কোন সদস্যের নিকট হইতে 

কোন প্রশ পাইলে তাহাকে অনধিক তিন দিনের মধ্যে সংশিষ্ট কক্ষে 
উহার মৌখিক বা লিখিত উত্তর দিতে হইবে | সংসদীয় ব্যবস্থায় এই' 
অধিকারটিও মন্ত্রীদের দাবিত্ব কাধ্যকরী করার একটা উপায় বলিয়া গণ্য 

করা হয়| এখানে কিন্তু সেরকম কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। 
প্রশাসনিক ব্যাপারে তথ্য সববরাহ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য | 

আর একটি বিষয়ে অন্ততঃ বিটিশ ক্যাবিনেটের সহিত সোভিয়েট 

মধ ত্রিপরিঘদের পার্থক্য দেখা যায় । তাহা হইলে ব্রিটেনে রাজনীতিবিদৃদের 
€ 2০1710185 ) মধ্য হইতেই মন্ত্রীদের বাছাই করা হয়, বিশেষ বিশেষ 
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দণ্তরের কাধ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের জন্য নয়, যেমন প্রতিরক্ষা 

মন্ত্রীকে পেশাদার সৈনিক হইতে হয় না, বা বাণিজ্যমন্ত্রীকে পেশাদার 
বণিক হইতে হয় না, বা শিক্ষামন্ত্রীকে রিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হইতে হয় না। 
সোভিয়েট ইউনিয়নে কিন্তু বিভিন্ন দপ্তরের ভার দপ্তরসংক্রান্ত বিশেঘজ্কের 

দক্ষতার ভিত্তিতেই মন্ত্রীদের মধ্যে বন্টিত হইয়া থাকে । সোভিয়েট মন্ত্ি- 

পরিঘদের এই বৈশিষ্ট্য স্শ্বন্ধে অধ্যাপক ডেরেক স্কট মন্তব্য করিয়াছেন, 
'অধিকাংশই বিশেষজ্ঞ * কারখানা পরিচালনার মধ্য দিয়াই তাহাদের এই 
পদোন্নতি ঘটিয়াছে | বিভিন্ন সময়ে তাহাদের পদের পরিবর্তন ঘটিলেও 

কদাচিৎ তাহারা নিজ নিজ বৃত্তি হইতে সরিয়া আসেন 17% 

সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিঘদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহ! 
দুই প্রকারের মন্ত্রী লইয়। গঠিত । ব্িটেনের মন্ত্রীসভায়ও দুই প্রকারের 
মন্ত্রী দেখা যায়,--দপ্তরভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও দপ্তরহীন মন্ত্রী, শেঘোজ্ অবশ্য 
খুবই কমসংখ্যক | কিন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে মন্ত্রীদের শ্রেণীবিভাগ অন্য 
প্রকারের । এখানে দুই প্রকারের মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রক ( 1010156199 ) 

আছে-সারা ইউনিয়ন ( 411-00100 ) মন্ত্রক ও ইউনিয়ন রিপারিক 
(00190. চ২৪৮11০) মন্ত্রক | প্রথম শ্রেণী সারা ইউনিযনের এলাকায় 
প্রত্যক্ষভাবে বা তাহাদেরই নিয়োজিত সংস্থার মাধ্যমে কার্যকর হয়। 
ইহাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বল! হয় সারা-ইউনিয়ন মন্ত্রী (411-01191 
711015:619 )। দ্বিতীয় শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে প্রেসিডিয়াম কর্তৃক নির্দিট 
কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, এছাড়া সংশ্রিষ্ট সারা ইউনিয়ন 
মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাজ করে । এগুলির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বলা হয় 

ইউনিয়ন রিপাব্রিক মন্ত্রী (00100 [২60110 15110151519 )। প্রথম 
শ্রেণীর মন্ণালয় ( 71101505 ) সমগ্র জাতির স্বার্থজড়িত বিষয় লইয়! 
ব্যাপূত থাকে এবং ইহার এক্তিয়ার সমগ্র ইউনিয়ন এলাকায় ব্যাপ্ত | 
অপর পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মক্ষেত্র সারা ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন রিপাবলিক 
উভয়ের যুগম এক্ডিয়ারভুক্ত বিষয়সমূহ | কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে সুম্পষ্ট 
বিতাঁজন রেখা নাই । দুই শ্রেণীর পরম্পরের মধ্যে প্রায়ই রদবদল হইয়া 
থাকে । আবার সোতিয়েট রাষ্ট্রের ব্যাপক অর্থনৈতিক কন্্ুতৎপরতা হেতু 
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বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরী সংস্থা উহারা পরিচালনা করিয়া থাকে । 
ইহাদের মধ্যে কিছু সারা-ইউনিয়ন মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন আবার 
অন্যগুলি ইউনিয়ন রিপান্সিক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন। অন্য কোন 

দেশে মন্ত্রী বা মন্ত্রণালয়ের এক্প বিভাগ দেখা যায় না। 

গঠন : মন্ত্রীপরিষদের গঠন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় । 
প্রথমতঃ ইহাতে বিভিন্ন পধায়ের সদস্য থাকে । ইহাদের মধ্যে প্রধান 
হইলেন মন্ত্রীপরিঘদের সভাপতি, ( 01081177092, 01 0005 70. 5. ৪. ২, 
0০:00] 06 74110156619 ) যিনি প্রধানমন্ত্রী বলিয়া অভিহিত। ইহার 
পর কয়েকজন প্রথম উপসভাপতি' (1115 1০65-0011211770 01 0105 

[0.9.5-২. 00501] ৮? 18110151519 ), তাহার পর (সাধারণ ) উপ- 
সভাপতিগণ ( ৬1০5-001)9117076) ০ 06 [0.9 9.২, 00101] ০ 

14011150615 ), তারপর “ইউ, এস, এস্, আর? এর বিভিন্ন মন্কের ভার- 

প্রাপ্ত মন্ত্রীগণ--সমগ্র ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন রিপাক্নিক | উল্লেখ করা 

যাইতে পারে যদিও প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীগণ অধিক প্রভাবশালী ও মর্যাদা- 
সম্পন্ন হইয়া থাকেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন কোন মন্ত্রী যেমন পররাষ্ট্র 
দপ্তর, প্রতিরক্ষা দপ্তর, অর্থদপ্তর, বিচারবিভাগীয় দপ্তর প্রভৃতির মন্ত্রীগণ 
কোন অংশে অন্যদের অপেক্ষা কম প্রভাবশালী নন | এছাড়া থাকেন 
মন্ত্রীপরিঘদের বহু কমিটির জসভাপতিগণ । এই কমিটিগুলি সোভিয়েট 

রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের সাক্ষ্য বহন ঝরে । সোভিয়েট রাষ্ট্র 
জনগণের অথনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সব্বাত্বকভাবে 

নিয়ন্ত্রিত করে এই সমস্ত কমিটির মাধ্যমে এবং ইহাদের সভাপতিগণ 

স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রীপরিঘদে আসন পান | এজন্য মন্ত্রীপরিঘদের আয়তন 

খুবই বৃহৎ হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকায় 
ইহার আয়তন ক্রমবর্থমান | 1953 সালে ট্র্যালিনের মৃত্যুর পৃবের্ব ইহার 

সভ্যসংখ্যা 50 এর উদ্ছে' ছিলঃ তাহার পর মন্ত্রকগুলির পুনবিন্যাসের ফলে 
এবং কয়েকটি মন্ত্রককে এক একজন মন্ত্রীর অধীনে দেওয়ায় বর্তমানে 
সংখ্যা প্রায় 30 দীঁড়াইয়াছে । এ ছাড়া পরিঘদের কিছু সদস্য আছেন 
যাহাদের ভোট দেবার ক্ষমতা নাই, কিন্ত অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন, 

যেমন বিদ্লান একাডেমি, অর্থনৈতিক কাউন্সিল বা রাষ্ট্রিযর় সালিশী 
কমিশনের প্রতিনিধিগণ। এ ছাড়া ইউনিয়ন রিপাঞিক মন্ত্রিপরিষদ্ডলির. 

সভাপতিরা পদাধিকারবলে ইউনিয়ন মগ্ত্রিপবিঘদের সদস্য হন | ইহাতে 
যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যগুপির শাসনকাধক্রমের সমন্বয় বিধান সম্ভব হয় | 
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ইউনিয়ন মন্ত্রিপরিষদের বর্তমান কাঠামো! সংবিধানের 10 নং ধারায় 
নিজ্মজিখিত পদাধিকারীদের লইয়া গঠিত বলিয়া বর্ণনা কর! 
হইয়াছে :_ 

(1) ইউ, এস্, এফ্, আর মাম্তপরিঘদের সভাপতি, (2) উক্ত পরিঘদের 

প্রথম উপসভাপতিগণ, (3) উহার উপসভাপতিগণ, (4) ইউনিয়নের 

মন্ত্রীগণ, (5) মন্ত্রিপরিঘদেব রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির ( 96866 11200178 
50200010699 ) সভাপতি, (6) মন্ত্রিপরিঘদের রাষ্ত্ীয় গুহনিশ্নাণ কমিটির 
(50816 951101715 00011071099 ) সভাপতি, (2) মন্ত্রিপরিঘদের রাস্ত্রীয় 

মালুমশল। ও কারিগরি দক্ষতা জোগান সংক্রান্ত কমিটির (91816 
০০902171060 1০07 71261121 20 6001081 98101% ) সভাপতি, 
(8) সোভিয়েট যুক্তরা্্ীয় নিয়ন্ত্রণ কমিটির (9010165ঠ 00200:0] 
(০010011066০ ) সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিপরিঘদের নিমোক্ত রাষ্ট্রীয় কমিটি- 

গুলির সভাপতিবুন্দ, (9) শ্রম ও মজুরী সংক্রান্ত কমিটি, (10) বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটি, (11) মূল্য নির্ধারণ কমিটি, (12) দ্রব্যমান 

নির্ণয় কমিটি (5081009105 00011010096 ), (13) বৃত্তিগত শিক্ষাসংক্রান্ত 

কমিটি, (14) বেতার ও টেলিভিশন সংক্রান্ত কমিটি, (15) বনসম্পদ 
কমিটি, (16) বৈদেশিক অথ্নৈতিক সংক্রান্ত কমিট, (17) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা 
কমিটি, নিমোক্ত বোডগুলির সভাপতিরাও ইউনিয়ন মন্ত্িপরিঘদের সদস্য 
হন, (18) খামার সমূহের জালানি, যন্ত্রপাতি ও সার জোগানের জন্য 
গঠিত ইউনিয়ন মন্ত্রীপরিষদের বোর্ড, (19) ইউ, এস্, এষ্, আর রাষ্ট্রীয় 
ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক বোড়, (20) ইউনিয়ন মাম্রপরিষদের অধীন কেন্দ্রীয় 

পরিসংখ্যান বোর্ড (06001 91861501081 730810 )| উপযুক্ত ব্যক্তিগণ 
বাতীত সংযোগী প্রজাতন্বসমূহের মন্ত্রিপরিঘদগুলির সভাপতিব্ন্দও পদাধিকার 
বলে পসোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিঘদের সত্য হন। পুবের্বইি বলা 
হইয়াছে মন্ত্রকগুলির মধ্যে কতকগুলি সমগ্র ইউনিয়ন--যেমন আবাশযান 

শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, নৌবহর, যুদ্ধোপকরণ, রেলওয়ে, জ'হাজনিন্মাণ, 

পরিবহন ইত্যাদি সংক্রান্ত মন্ত্রকসমূহ এবং কতকগুলি ইউনিয়ন রিপাঝ্সিক 
মন্তরক_যেমন আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, যুদ্ধ, অর্থ, উচ্চশিক্ষা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা 
বৈদেশিক সম্পর্ক, জনস্বাস্থ্য, খাদ্যশিল্প, বিচারবিভাগ, রাষ্ত্রীয় খামার প্রভৃতি 
সংক্রান্ত মন্্বকগুলি 1* ইউনিয়ন রিপাব্রিক মন্ত্রকগুলির কাধ্য হইল জাতীয় 

$ 

* দুইজাতীয় মন্ত্রকগুলির বিস্তারিত তালিকা! সংবিধানের 7? এবং দও নং ধারায় বিকৃত 
হইয়াছে । 
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অর্থনীতি ও সমগ্র ইউনিয়নেব স্বাথজড়িত প্রশাসনিক বিঘষ যেগুলি কেন্তর 

হইতে বিভিন্ন ইউনিযন বিপান্নিকেব মন্ত্রকগুলিব মাধ্যমে চালানই বাঞ্চনীয 
সেগুলি পবিচালনা কব এবং এমনভাবে কবা যে এইসব ক্ষেত্রে প্রতিটি 
অঙ্গরাজ্যেব কাধ্যকলাপ সমগ্র সোভিযেট ইউনিযনেব ব্যাপক কন্মসূচিব 
সহিত সামপ্রপ্য বক্ষা হয । এইসব মন্বকেব ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রীদেব ভুমিক। 
বছলাংশে সংষোগবক্ষাকাবীব | ইউনিযন বিপাবক্রিক মন্ত্রকেব সংখ্যা 
1936 সন হইতে বৃদ্ধি পাইযা বর্তমানে প্রা 20তে দাঁড়াইযাছে। 
সোভিযেট ইউনিযনেৰ মগ্ত্রিপবিঘদ সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিঘয হইতেছে 
যে ইহাব কষেকজন সদস্য অন্যদেব অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী | 

তাহাবা হইলেন পার্টি প্রেসিডিযামেবও সভ্য ৷ যেহেতু পার্টি প্রেসিডিয়ামই' 
সোভিযেট বাষ্টেব কর্ধাৰ ও মৌলনীতি বচনাকাবী তীহাবাই কাধ্যতঃ 
মগ্্রিপবিঘদ সমেত বাষ্ট্রেব সমস্ত সংস্থা পবিচালনা কংবন | তীাহাব৷ যাহা 
সিদ্ধান্ত কবেন অন্যেবা তাহাই অনুমোদন কবে। 66 নং ধাবা অনুসারে 

সোভিয়েট ইউনিযনেব মন্ত্রিপবিঘদ চলতি আইনে ভিত্তিতে উহাব সিদ্ধান্ত 
ও আদেশসমৃহ জারি কবিবে এবং সেগুলি কাধ্যকৰ হইতেছে কিন৷ 

লক্ষ কবিবে। 67 নং ধাবায় বলা হইযাছে প্রসব সিদ্ধান্ত ও আদেশগলি 

সমগ্র ইউনিয়নেব এলাকায বাধ্যতামূলক হইবে । 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা৷ ও কার্ধ্যাবলী : 
বাষ্্রীয় প্রশাসনেব সব্র্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে লেভিয়েট যুক্তবাস্ট্রীয 

মন্ত্রিপবিঘদ বার্টরশক্তিব অন্যান্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থাগুলিব সহিত মিলিত- 
ভাবে সোভিযেট বাষ্ট্রেব সাব্বভৌম ক্ষমত। প্রযোগ কবে । ইহাব বিশেষ 
ক্ষমতা গলি সংবিধানে €8 নং ধাবায নিম্বোক্তভাবে বণিত হইযাছে :- 

(1) সমগ্র ইউনিয়ন ও ইউনিযন বিপাঝ্িক মন্ত্রক গুলিব, ইউনিয়ন মন্ত্রি- 

পবিঘদেব বাষ্ীফ কমিটিসমূহ ও উহাব অধীনস্থ অন্যান্য সংস্থাব কাধ্য 
পবিচালনা ও সমনৃয় বিধান কবা ; 

(2) জাতীয অর্থনৈতিক পবিকল্পনা বপায়ণ ও বাষ্টেব বাজেটকে 
কাধ্যকবী কবাব জন্য এবং দেশেব মুদ্রা ও খণ ব্যবস্থা জোবদাব কবাব 

জন্য প্রযোজনীষ ব্যবস্থ! গ্রহণ , 

(3) দেশে আইনশৃঙ্খলা বজায বাখা, বাষ্ীয স্বাথ ও নাগবিক 

অধিকাব বক্ষাব জন্য প্রযোজনীয ব্যবস্থা কৰা , 

(4) পববাষ্ট্রেব সহিত সম্পকেব ক্ষেত্রে সাধাবণ তদাবকি কব , 
25 



386 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা সোতিয়েট ইউনিয়ন 

(5) দেশের সৈন্যবাহিনীসংগঠন নিদ্ধারণ ও প্রতি বছর কতজন 

নাগরিককে সক্রিয় সামরিকবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হইবে তাহা 

নিয় করা ; ৰ 

(6) অথনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রতিরক্ষার স্ুষ্ঠুব্যবস্থাপনার জন্য 
সোভিয়েট যুক্তরান্্রীয় কমিটি স্্টি করা বা প্রয়োজনবোধে ইউনিয়ন 
মন্ত্রিপরিঘদেব অধীনে বিশেষ কমিটি, কমিশন বা বোর্ড স্থাপন করা । 

উপরে বণিত ইউনিয়ন মন্ত্রিপরিঘদের ক্ষমতা ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ 
হইতে দেখা যাইবে যে জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উহা বিন্যস্ত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তো 

বটেই । 
সোভিরেট ইউনিয়নের মন্ত্রীরা নিজেদের দাণিত্বে সমগ্র মন্ত্রিপরিঘদের 

আদেশ বা সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং সমগ্র ইউনিয়নের চলতি আইনের 

ভিত্তিতে নিজ নিজ মন্ত্রকের এক্তিয়াবের গণ্ভীর মধ্যে আদেশ ও সুপারিশ 

জারি করিতে পারে, কিন্তু প্রায়ই এগুলি তাহাদের মন্ত্রিপরিষঘদের 

অবগতির জন্য পাগাইতে হয় এবং মন্ত্রিপরিঘদ এগুলির মধ্যে অভিপ্রেত 

আদেশ ও স্পারিশগুলি প্রত্যাহার কবিয়া ল্য, শুধু মন্ত্রীদেরই নয়, 

অন্যান্য সংস্থারও অভিপ্রেত কাধ্য নাকচ করিতে পারে । অপর পক্ষে 

স্থপ্রীক্* সোভিয়েটের প্রেসিডিযামও অনুরূপভাবে ফক্দুরা্্ীয মন্ত্রিপরিঘদের 
আঁদেশাদি নাকচ করিতে পারে । সংবিধানের 65 নং ধারা অনুসারে 

এই মন্ত্রিপরিধদ ইহ'র কাধ্যকলাপের জন্য জ্প্রীম সোভিয়েটের নিকট 

দায়ী এবং জবাবদিহি করিতে বাধ্য ও জুপ্রীম সোভিবেটের অধিবেশন 
বিরতিকালে উহার গ্রেসিডিযামেব নিকট দায়ী থাকে । অন্যান্য দেশের 

মন্ত্রিসভার ন্যায় এখানেও প্রত্যেক মশ্রীর দুটি ভিন্ন ভূমিকা দেখা যায়, 
' প্রথম এককভাবে, দ্বিতীয়, সমগ্র মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে যৌথভাবে | 
যৌথভাবে মন্ত্রিসভা যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বা আদেশ জারি করে 

এককভাবে প্রতিটি মন্ত্রীকে তাহার গণ্ভীর মধ্যেই কাজ করিতে হয়। 
প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 1953 সনে ট্র্যানিনের মৃত্যুব পর 
সোভিয়েট মন্ত্রিপরিঘদেব একটি প্রেসিডিবাম গঠিত হয় বাইন প্রশাসন ও 

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপর্ণ উদ্যোগগুলির সময়মত বূপায়ণেব 

উদ্দেশ্যে । ইহার সদস্যরা হইলেন, মন্ত্রিপরিধঘদের সভাপতি ব! প্রধানমন্ত্রী, 
প্রথম উপসভাপতিগণ এবং উপসভাপতিগণ | কাজের সুবিধার জন? এই 

প্রেসিডিয়ামও কয়েকটি কমিশন গঠন করেন | ইহাদের মধ্যে অন্যতম 
হইল দৈনন্দিন কার্যের কমিশন (00230779510. 0) 0911000 80570695 ) 
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যাহার কাজ হইল ধে সব প্রশাসনিক ব্যাপার প্রত্যহ সরকারের বিবেচনার 

জন্য আসে সেগুলি লইয়া প্রাথমিক বিচার বিবেচনা করা | 

অন্তিপরিষদের সতাপতি : 

এখন মন্ত্রিপরিঘদের সভাপতি প্রস্গতঃ যাহার সম্বন্ধে পৃবের্বই উল্লেখ 
কব হইয়াছে, যাঁছাকে প্রধানমন্ত্রী বলিয়া সাধাবণত: অভিহিত কবা হয় 

তাহাঁব জন্বন্ধে কিছু বল! প্রয়োজন। কেননা মন্ত্রিপরিঘদের অন্য সদস্যগণ 
বা সাধারণ মন্ত্রীদের হইতে তাহার অবস্থান ও মধাদা স্বতন্ব । মন্ত্রীরা 
নিজ নিজ মন্ত্রক পরিচান্ধনা করেন সোভিয়েট রাষ্টেরে আইনের এবং 
মন্ত্রিপিরিঘদেব নির্দেশের আওতায় | মন্ত্রিপবিষঘদ তাহাদের কাধ্যকলাপ 
প্রয়োজন বোধে বাতিল করিয়া থাকে । পরিঘদের সভাপতি বা প্রধানমন্ত্রী 
এই সংস্থায় গুকত্বপূণ স্থান অধিকার কবেন | অবশ্য ইহার সঠিক পরিমাণ 
নিভব করে এ পদে অধিিত ব্যভ্ভিটির ব্যক্তিত্বের উপর এবং বিশে 
কবিয়া পার্টিতে তাহার প্রভাবের উপর । লেনিন, ষ্ট্যালিন বা খ্শ্চেভ 

তাঁহার দৃষ্টান্ত । দ্বিতীয মহাযুদ্ধের সময এবং পরেও ষ্র্যালিন সোভিয়েট 
রা্রে প্রাব একনায়কত্ব চালাইযা যান । আবার রাইকভ যিনি 1924 

হইতে 1930 সন পধ্যন্ত এই পদে অধিষিত ছিলেন পাটির কোপে পড়িয়া 

দেশদ্রোহেব অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়৷ প্রাণ হাবান | বর্তমান প্রধানমন্ত্রী 
কোসিগিন বর্তমান রাষ্ট্রের নেতৃত্বের অন্যতম হইলেও ব্রেজনেভের সমকক্ষ 

নন। শ্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সহিত সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীব তুলনা করিলে 
দেখা যাইবে মন্ত্রিপরিঘদে তাহাদেব অবস্থান অনেকটা একই রকমের | 

অন্যান্য মন্ত্রীর ভাগ্য বহুলাংশেই প্রধানমন্ত্রীর আশুক্ল্যের উপন নির্ভব 
করে এবং মন্বিপবিঘদের পরিচালনা তাহারাই প্রধানতঃ কপিযা থাকেন । 
কিন্ত সোভিয়েট রাষ্টে সকল রাষ্ট্রশক্তির মূল উৎস হইল কমিউনিষ্টপা, 

অন্যসকল সংস্থা বা পদাধিকারীগণ পাটির আজ্ঞাবহ এবং ঘকলেরই 

স্থল পার্টির নিয়ে। অন্যকোন দেশে পাটির এরূপ সব্বাত্বক নাশিপত) 

নাই, কাজে” পেখানে পদেব উপর পদাধিকাবীর গুরুত্ব অনেক পরিমাণে 

নির্ভর করে যে কথা গোঁভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে খাটে না| অবশ্য এখানে 

গুরুত্বপূণ পদাধিকাবীরা পার্টির নেতৃত্ব হইতে মনোনীত হইয়া থাকেন। 
কাজেই তাহাদেন কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 

, তৎকালীন শাসকদলের (ইহা বিভিন্ন দলের "অন্যতম ) একজন নেতৃস্থানীয় 

ব্যক্তি হইলেও তাঁহার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মধাদা প্রধানত: পদের গুরুত্ব 
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হইতেই আসে, সোতিয়েট প্রধানমন্ত্রীর কিন্ত দেশের একমাত্র স্্ীকৃতি দলে 
তীহার বিশিষ্ট স্থান হইতেই প্রধানতঃ আসে । 

পরিশেঘে সোভিয়েট মন্ত্রীপরিঘদের আর একটি বিশেঘত্বের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীদের আইনসভার সদস্যপদ 

বাধ্যতামূলক বল যায় । আইনসভার নিকটই তাহার! তাহাদের কাজকন্মের 
জন্য দায়ী থাকেন | আইনসভার সদস্যপদ না থাকিলে তাহাদের 

সীমিত কানের মধ্যে মন্ত্রিসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু 

সোভিয়েট সংবিধানে এই ধরণের কোন নিয়ম নাই ৷ ফলে সুপ্রীম 
সোভিয়েটের সদস্য না হইয়াও কেহ' মন্ত্রিপরিঘদের সদস্য হইতে পারে । 

এরূপ মন্ত্রী যে কোন কক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন । 
অধ্যাপক ভেরেক্ স্কট উল্লেখ করিয়াছেন যে 1954 সালে মন্ত্রিপরিঘদের 
প্রায় 30 জনের অধিক সদস্য সুপ্রীম সোভিয়েটের কোন কক্ষের সদস্য- 
ছিলেন না। 1962 সনের মগ্ত্রিপরিঘদে এই ধরণের মন্ত্রীদের সংখ্যা 
ছিল 111+ 
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অঞ্ম অধ্যায় 
সোভিয্লেট বিচারব্যবস্থা- আদাজতসমুহ ৪ 

প্রাকিউরেটরের দণ্তর 
( 8010191১5৩০) 01 €1)6 [.০.১.৫.--€008769 980 00০ 

02106 901 01)6 7৮1001079007-06180978] ) 

আইনের সোভিয়েট ধারণ! : 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা আলোচনার পৃব্রবে আইন সন্বদ্ধে 

সোভিয়েট রাজনীতিবিদৃদের ধারণা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার, কেননা 
ইহা আইনের প্রচলিত ধারণ] হইতে কিছুটা পৃথক | বাষ্ট্রের প্রকৃতি জন্বন্ধে 
মার্কস্ লেনিনীয় ধারণা হইতেই ইহার উৎপত্তি । মাক্সের মতে রাষ্ট্র 
হইল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য একটি দমনমূলক যন্ত্র এবং 
পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে আইন হইল সমাজের একমাত্র 
প্রতিপত্তিশালী' গোষ্ঠী ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য হাতিয়ার মাত্র । 
বুজোয়। বাঞ্টে আইন যেভাবে প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে মার্স এবং এক্গেনুস 
উভয়েই সে সম্বন্ধে তীব সমালোচনা করিয়াছেন । তাহ।দের মতে বুর্জোয়া 

আইন ব্যবস্থায় বছল প্রশংসিত “আইনের চক্ষে সাম্যের নীতি বৈঘম্যেরই 
নামান্তর | কারণ ধনতান্ত্িক রাষ্ট্রে দরিদ্র শ্রেণীর আদালতে ব্যয়বহুল 
মামলা চালাইবার সঙ্গতি থাকে না। এছাড়া বিচারকর। সাধারণতঃ 

বুর্জোয়া শ্রেণীভুজ্ত হওয়ায় সম্পত্তির মালিক গোষ্ঠীর স্বাথের প্রতিই 
তাহাদের আনুকল্য থাকে এবং যে আইনের ভিত্তিতে তাহারা রায় 
দিয়া থাকেন সে আইনও এ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় রচিত। আইন যে কোন 
বিশেষ রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ও বিশ্বন্যায়বিচারেরই 
প্রতিফলন সোভিয়েট আইনবিজ্ঞান এই ধারণ! স্বীকার করে না। ইহার 
মতে আইন হইল রাষ্ট্রের মধ্যে জীবনধারার বৈষয়িক চরিব্রেরই অভিব্যক্তি 
এবং শ্রেণীতিত্তিক সমাজে ইহা৷ শাসকশ্রেণীরই ইচ্ছামাত্র । সুতরাং সমাজতাস্ত্রিক 
রাষ্টে যেহেতু শ্রমিকরাই শাসক শ্রেণী আইন সব্্বহারাদের রাষ্ট্রের শব্দের 
বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ স্বর্বপ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের হাতিয়ার । 
যখন রষ্ট্রি শেঘপর্য্যস্ত লোপ পাইবে তখুন আইনেরও অন্ত্ধান ঘাটিবে । 
কিন্ত তাহার প্র্ক পর্যস্ত ধনতগ্ের উচ্ছেদের জন্য এবং সমাজতাস্িক 
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সমাজ গঠনেব জন্য সোভিয়েট আইনকে জোরদার ও দৃঢ় করার প্রয়োজন 
থাকিবে । সব্বহারাদের একনায়কত্বের ইহ? নীতিগত হাতিয়ার । লেনিনের 

ভাষায় “আইন হইল একটি রাজনৈতিক কর্মবব্যবস্থা, আইন রাজনীতিই!ঃ 
(18 15 8 [১0110091 00929019, 1:9৮ 13 1১0110109+-1,6011) )| 

সোভিয়েট ধারণা অনুসারে আইন সর্বসময়ই একটি কর্পস্বার হাতিয়ার 
যাহাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের লক্ষ্য সম্পূসারিত হয়। 

'সোস্তিয়েট বিচারব্যবস্থার ইতিবৃত্ত : 

জারতশ্বের আইনের সহিত সোভিয়েট ধারণার সম্পৃণ অমিলের কারণে 
নভেম্বর বিপ্রবের অব্যবহিত পরেই জারের আমলের বিভিন্ন বিষয়ের সমস্ত 

আইন ও আদালতসমূহ নাকচ করা হয় । কেননা লেনিন ও তাহার সহকারীগণ 
এগুলিকে এ আমলের সমস্ত অন্যায় অবিচারের প্রতীক্ মনে করিয়াছিলেন । 
প্রাক্তন আদালতগুলির স্থলে জনতার আদালত ( চ6590155, ০০815 ) স্থাপিত 
হইল এবং তাহাদের বল! হইল জনগণের ইচ্ছা, সাধারণ জ্ঞান ও অন্যান্য 

ব্যবহারিক চিন্তার ভিত্তিতে সকল মামলার নিষ্পত্তি করিতে । পূর্ব 
আমলের আদালতের কোন সিদ্ধান্তের নজির উল্লেখ করা বা পৃর্বের 
আইন অনুসারে সিদ্ধান্ত কর! নিঘিদ্ধ হইল! কিন্ত কিছুদিনের মধ্যে 
দেখা গেল এই ন্যব্স্থায় অস্ত্রবিধার স্থষ্ট হইতেছে এবং যে কোন প্রকার 
আনুষ্ঠানিক আইনের প্রয়োজন হইতেছে | 1920 সনেব পর হইতে 
আইনের নূতন ও পুরাতন ধারণার মিশ্রনে বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি 
আচরণবিধির সক্কলন (0০9৫93) রচিত হইল-_যেমন শ্রমসংক্রান্ত বিধি-সঙ্কলন 
( 1৪৮০৭ 0০০46), পারিবারিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধিসঙ্কলন ( 79091769610 
[২০18019203 0০০6 ), দেওয়ানী ও ফৌভদারী বিধিসঙ্কলন (01511 0০6 
200 01101102] 0০০৫০) | এগুলি কশ সোতিয়েট যুক্তরাষন্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক 
প্রজাতিন্ত্রে (তি 9..3.7২. ) আইনের আকারে গৃহীত হয়| কিন্ত অবস্থার 
ক্রত পরিবর্তনের ফলে এগুলি অচিরেই অকার্যকর হইয়া পড়ির ; তাছাড়। 

প্ৰ আমলের ধারণার সহিত আপস করার ফলে অনেক নেতাই 
এগুলিকে স্ুনজরে দেখেন নাই | সেজন্য 1936 সনে নূতন সংবিধানের 
খসড়া রচনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থির কর হয় যে সমস্ত আইন জাতীয় ভিত্তিতে 

এমন ভাবে ঢালিয়া সাজিতে হইবে যে সেগুলি যেন সাম্যবাদের নীতি 
সম্বলিত হয় | এই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই 
কমিশনেৰ সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমান সোভিয়েট বিচারব্যবস্থা স্থাপিত হয় | 
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তন সংবিধানে বিচারব্যবস্থ। : 

1938 সনে গৃহীত একটি আইনে দেশের বিচারব্যবস্থায় নান। 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় এ আইনে সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার উদ্দেশ্য 
ম্পষ্টতাবে বিবৃত হয়। ত্র আইনে বলা! হইয়াছে যে “€সাভিয়েট আদালত- 

গুলির কর্তব্য হইল নাগবিকদের পিতৃভূমি এবং সমাজতন্ববাদের আদর্শের 
প্রতি গভীর অনুরাগের মনোতাবে দীক্ষিত করা, যাহাতে তাহার! 

নিখুত ও অবিচলিততাবে সোভিয়েট আইন পালন করিতে, সমাজতাস্তিক 
সম্পত্তি রক্ষায়, শ্রমসংক্রান্ত নিয়মশৃঙ্খলা ও সততার সহিত রাষ্ট্রের প্রতি 
কর্তব্পালনে এবং রাষ্ট্রের নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব উদ্বুদ্ধ 
হইতে পারে ।”* লেনিন ও ষ্্যালিন সোভিয়েট আদালতগুলির প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষণ করিয়া বলিয়াছেন, একদিকে সমাজততম্ত্রের ও জনগণের শক্রদের, 

দেশদ্রোহীদের, গুপ্তচর, অন্তর্থাতক ও নাশকতামূলক কর্মে নিযুক্ত 
ব্যক্তিদের দমনের জন্য, অন্যদিকে সোভিয়েট ব্যবস্থা সুদূটকরণের জন্য 
ও মেহনতি মানুঘের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নিয়মনিষ্া প্রোথিত করার জন্যই 

আদালতগুলির প্রয়োজন | লক্ষ কবা যায় যে এগুলি নাগরিকদের পালনীয় 
কর্তব্য বলিয়াও সংবিধানে লিখিত হইয়াছে । সুতরাং এক কথায় বলা 

যায় আদালতগুলির উদ্দেশ্য হইল নাগরিকগণ যাহাতে ঠিকমত তাহাদের 
কর্তব্যগুলি পালন করে তাহা৷ তদারকি করা এবং এই কাধ্ প্রকিউরেটরের 
দপ্তরের বিশেষ ভূমিকা আছে। পরে সেসম্পর্কে ,বিশদ আলোচনা 
রূরা হইবে । | 

সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য : 
এখন আমরা সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 

আলোচন৷ করিব । 

প্রথমতঃ বিভিন্ন স্তরেব আদালতেই' বিচারকগণ নিদ্দিষ্ট মেয়াদের জন্য 

নিব্বাচিত হইয়! থাকেন। যেমন সবের্বোচ্চ কেন্দ্রীয় আদালত সুপ্রীম- 
কোটের যুভরাষ্ট্রীয় বিশেষ আদালতগুলির, ইউনিয়ন রিপান্রিক, স্বয়ংশাসিত 

4] 19 605 0065 01 ৮25 ১০৮৪৮ ০01019 €০ 50006৮5 0116 0112905 ০01 

05 0:5.8., 2 2 50211 ০1 065০62070৮০ 005 15006101520 (700105+ 0 82 
০ 00৩ 09856 ০? 90019115127 117 625 91011 ০? 80 9380৮ 8200 01781511716 

[051:60:1071509 ০0 50515 1955, 62155] 2:6610005 €০0798109 90019185% 10101€75 

19০৮1 01501111216, 170155% 19191701517 ০01 585 9:00. 1010110 00169, 25910 

“০৪:03 005 22159 0£ 000 002220019578160. [ +100660. 10 4১" ০. ভুঞটাহত : 

3891506 ০023616561928”, (1969) “৮0৪ 0১০%৪20259% ০ 0.9.9 7২. 9.৮, 638 ] 



392 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা_ সোভিয়েট ইউনিয়ন, 

( ৪909)085 ) রিপাঝ্সিকের স্ুপ্রীমকোর্টগুপ্ির বিচারপতিরা নিজ নিজ 

স্্প্রীম পোভিয়েট কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিব্ব'চিত হইয়৷ থাকেন । 
আবার নিমুতর আঞ্চলিক আদালতগুলির বিচারকগণ নিজ নিজ স্থানীয় 

সোভিযেট কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিব্বাচিত হন । আবার সব্বনিম 
আদালত-- জনতার আদালতের বিচারকগণ--জেলার সকল অধিবাসীদের দ্বারা 

তিন বৎসরের জন্য নিব্বাচিত হন । উল্লেখ কর৷ যাইতে পারে সাধারণতঃ 
পশ্চিমী গণত্দ্বগুলিতে বিচারকদেব নিব্বাচন করা হয় না, রাষ্ট্রপ্রধান বা 
শাসনবিতাগ কর্তৃক বিচারকর। নিষৃক্ত হন এবং কোন গুরুতর অপরাধ ছাড়া 

তাহার অবসরের নিদিষ্ট বয়স পধ্যন্ত কাজে বহাল থাকেন এবং গুরুতব 
অপরাধে তাহাদের অপসারণের পদ্ধতি অতীব জটিল"ও দুর্ধর কব হয়। 

দ্বিতীযত* অন্য দেশের ন্যায় সোভিয়েট বিচারব্যবস্থা সরকারের একটি 
স্বতন্র বিভাগ নয় | ইহা অর্থমন্ত্রক, শিক্ষামপগ্্রক প্রভৃতির ন্যায় প্রশাসনের 
অঙ্গবিশেঘ | বিচারসংক্রান্ত যাবতীয় কন্মধারা আদালতগুলি প্রকিউরেটর 
জেনাবেলেব ( অন্য দেশের গ্যাটনি জেনারেলের সামিল ) সহযোগিতায় 

পরিচালনা করিয়া থাকে । বিচারালয়ের কাধ্য বিচারকাধ্য পরিচালনা এবং 
প্রকিউরেটবের কাধ্য বিচাঁরকাধ্য পরিচালনার সুষ্ঠু তদারকি করা । এই দুটি 
বিঘয়ই গে সংবিধানের একটি অধ্যায়েই (9ম অধ্যায় ) নিখিত হইযাছে ইহা! 

তাৎ্প্ধপূর্ণ। ইহার অর্থ হইল সংবিধান প্রণেতার। দুইটি ক্রিয়ারই একই 
উদ্দেশ্য ইহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন | এই উদ্দেশ্য আমরা উপরে উল্লেখ 
করিয়াছি । সোভিয়েট সংবিধানিক আইনের দুইজন যুগ্রভাঘ্যকার* 
তাহাদের গ্রন্থে এসম্পর্কে বলিয়াছেন,_“সোভিয়েটে আদালতগুলি ও 

প্রকিউবেটবের দপ্তরের উদ্দেশ্য হইল নিমোক্ত জিনিষগুলির লঙ্ঘন প্রতিহত 
করার ব্যবস্থা করা-__ 

(1) ইউ, এপ, এস, আর এর সমাজ ও রাষ্ট বাবস্থা, সমাজতাস্বিক 

অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি যাহা ইউ, এস্, এস্, আর ও অঙ্গরাজ্য- 
গুলির সংবিধানবলীতে সম্বলিত হইয়াছে ; 

(2) নাগবিকদের যে সমস্ত রাজনৈতিক, শ্রমসংক্রান্ত ও অন্যান্য 

বাক্তিগত অধিকারগুলির ব্যবস্থ। উপরোক্ত সংবিধানগুলিতে করা হইয়াছে : 

(3) বিভিন্ন রাস্্রীয় প্রতিষ্ঠান, যৌথখামার, সমবায় প্রতিষ্ঠান ও 
অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার ও আইন দ্বার রক্ষিত স্বার্ীসমূহ | 

সপ ৭ ৭ শিপ শিপন মর 

[১0016090580 & ড. 10812০1010ঘ, 00. 01৮, ০11, 7, 00, 8218-14. 
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আদালতগুলি ও প্রকিউরেটরের দগুরের কাধ্য হইল আইনতলের সকল 

প্রকার অপরাধ খঁজিয়া বাহির করা ও দূর করা | ইহারা অপরাধীদের বিরুদ্ধে 
শুধু মামলাই রুজু করে না, তাহাদিগকে সংশোধন করিতেও চেষ্টা করে|” 

তৃতীয়ত; যদিও বিচারব্যবস্থা অনেকটা বিকেন্দ্রীকৃত, সারা 
সোভিয়েট ইউনিয়নে একই দেওয়ানী ও ফৌজদারী কাধ্যবিধি চালু 
আছে । সোভিয়েট বিচাৰকগণ শুধু আইনের অধীন, অন্য কোন 

সরকারী সংস্থাব অধীন নন ( 112 নং ধারা )। রাষ্্রশভির অন্য কোন 
সংস্থার আদালতের কারে হস্তক্ষেপ করার অথব! উহার সিদ্ধান্ত প্রভাবিত 

করিবার এক্ডিয়ার নাই | * অবশ্য এই প্রসঙ্গে জ্মরণ রাখা কত্তব্য যেহেতু 

অন্যান্য সকল সবকারী, সংস্থার মতই বিচারকগণের নিয়োগেও শেঘ 

পর্যস্ত পাটির তথ! পার্টির নেতৃব্ন্দেরই হাত, বিচাবকদের সম্পূর্ণ স্বাধীন 
বল৷ যায় না । বিশেষতঃ ষ্ট্যটালিনের আমলে দেখা গিয়াছে যে কোন 

লোককে মতপার্ক্যের সন্দেহে তিনি “জনগণের শক্ত! (60609 ০৫ 
[990019” ) বলিয়। অভিহিত করিতেন এবং তাঁহাকে তাহার অপবাধের জনা 

বিনা বিচারেই কঠোর নির্যাতন ভোগ করিতে হইত, যেহেতু তিনিই 
তখন রাশিয়ার সবে্বিপবর্বা ছিলেন । এরূপ অবস্থায় বিচারকদের স্বাধীনতা 

অলীক ও অবাস্তব হইয় যাঁষ। 

চতুথতঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নে বিচাবব্যবস্থার কাঠামো কেন্দ্রে এবং 
বিভিন্ন স্তরের অঙ্গরাজ্যগুলিতে সববব্র একই প্রকার" এবং আদালতের 

কাছে সকল নাগরিকই সমান আচরণ পাইয়া থাকে । জাতি, বর্ণ, 

সামাজিক উৎপত্তি বা পেশাগত মধাদার পার্থক্য হেতু কেহই কোন 

বিশেষ সুযোগ পায় না | বিচারব্যবস্থার সবেবাচ্চ শিখবে অবস্থান করে 

“ইউ, এস্, এস্, আব এর সুপ্রীম কোর্ট। ইউনিয়ন রিপান্লিকের সুপ্রীম 
কোর্ট হইতে আরম্ভ করিয়৷ সব্বনিম জনতার আদালত পধস্ত সকল 

আদালতের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শেঘ আপীল এই আদালতেই আসে এবং 
ইছার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত এবং তাহা সার ইউনিয়নে আইনের মধাদা পায় । 

পঞ্চমত: নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষার ব্যাপারে 

সোভিয়েট রাষ্টে আদালত ও প্রকিউরেটরের বিশেষ ভূমিকা আছে । 
পৃবের্বই বলা হইয়াছে সংবিধানের 127 নং ধারা অনুসারে আদালতের 

আদেশ অথবা প্রকিউরেটরের অনুমোদন ছাড়া কাহাকেও গ্রেপ্তার করা 

চণে না । তাছাড়া খুব বিশেষ ক্ষেত্রে কোন আইনের বলে ছাড়া কোন 
অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকাশ্য, আদালতে বিচার হইতে বঞ্চিত হয় না। অভিযুক্ত 
ব্যক্তি নিছেই বা+কৌসিলির সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার 
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"পাইয়া থাকে | বিচার কাধ্য আঞ্চলিক ভাষায় পরিচালিত হয় এবং 
অভিযুক্ত ব্যক্তি এ তাঘায় না. জানিলে একজন দোভাধীর ব্যবস্থা কর! 
হইয়া থাকে । 

ঘষ্ঠতঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতি উি আদালত গঠিত হয় বিচারক ও 

জনগণের সহবিচাবকদের (£56530: ) লইয়৷ | এ্যাসেসররা অবিশেষজ্ঞ 
বিচারক হইলেও কিন্তু জ্রর (10107) নন। তীহারা পুরাপুরি 
বিচারকই বটে কিন্ত অস্থায়ী বিচারক | বিভিন্ন স্তবের আদালতেই ইহারা 
স্থায়ী বিচারকদের সহযোগিতা করেন | সাধারণতঃ আদিম ( 01712109] ) 

বিচারের ক্ষেত্রে দূইজন গ্যাসেপর ও একজন স্থায়ী বিচারক যিনি 
সভাপতির কাজ করেন ইহাদের লইয়া আদালত গঠিত হয় । আপীল 
বিচারেব ক্ষেত্রে অধিকসংখ্যক বিচারক থাকে । সোভিয়েট বিচার- 
ব্যবস্থা বিটেনের ও অনেক দেশের মত জরিপ্রথা নাই। স্থায়ী বিচারক- 

গণ ও এ্যাসেসবগণ একভাবেই এবং একই মেয়াদের জন্য নিব্বাচিত 
হইয়া থাকেন এবং উভয়কেই ববখাস্ত ( £২5০৪]1 ) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
নিয়োগকারী শংস্থা অপসারণ কবিতে পারে । বিচারকদেব তাঁহাদের 
মেয়াদকালে নিয়মিতভাবে কাজ করিতে হয়, কিন্তু এ্যাসেসরা সাধারণতঃ 
বত্তারে 10 দিন কাজ কবে । তবে মামলাটি এ সময়ের মধ্যে শেঘ না 

হইলে "কাজের সময়সীম। বাড়ান প্রয়োজন হয় ; এই সময়ের জন্য 
বেতনাদি তিনি তাহার কর্মস্থল হইতেই পাইয়া থাকেন। বিচারক ও 
এ্যাসেসবদের বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ অপবাধের জন্য ফৌজদারী মামলা 
দায়ের হইতে পারে । নিম্ুস্তরের আদালতগুলিব ক্ষেত্রে সংশিষ্ট ইউনিযন 

রিপাব্রিকের প্রেসিডিয়ামের অনুমোদনক্রমে জেল প্রকিউবেটর এই মামলা 

দায়ের কবেন এবং ইউনিয়ন সুপ্রীম কোর্টের বিচাবক ও এ্যাসেসরদের 
ক্ষেত্রে কেন্ীয প্রেসিডিয়ামের অনুমোদনক্রমে “ইউ, এস, এসু, আর' এর 

প্রকিউবেটর-জেনারেল এই মামল! দায়ের করেন । 

সপ্তমতঃ, সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
হইল, এখানে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের ন্যায় কোন সুপ্রীম কোর্ট 
বা শন্য কোন আদালতেরই সংবিধানের ধারা ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা 

নাই । একমাত্র কেক্তের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়ামকে ও ইউনিয়ন 

রিপার্িকের ক্ষেত্রে সেখানকার প্রেসিডিয়ামকে এই ক্ষমতা দেওয়! 
হইয়াছে | এছাড়া কোন সুপ্রীম কোর্টেরই বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার 

(10011917991) ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক 

পাশ করা কোন আইন সংবিধান বিরুদ্ধ কিনা] এই" পরশ বিচার করিবার 
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"বং সংবিধান বিরুদ্ধ বিবেচিত হইলে আইনটি অবৈধ ধোঘণা করিবার 

ক্ষমতা সোভিয়েট সুপ্রীম কোর্টের নাই | কারণ সুপ্রীম সোভিয়েটকে 

চূড়ান্ত সাব্্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সংস্থা বলিয়া গণ্য করা হয়। 

বিচারব্যবস্থার বিন্যাস : 

এখন আমরা সোভিয়েট বিচার ব্যবস্থার বিন্যাস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 

আলোচন। করিব | পৃবের্বই বলা হইয়াছে “ইউ, এস্, এস্, আর' এর 

ল্ুুপ্রীম কোর্ট বিচারব্যরস্থার সব্র্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত । সোতিয়েট 

ইউনিয়নে এইটিই একমাত্র নিয়মমাফিক আদালত যাহা যুক্তরাষ্্ীয় প্রতিষ্ঠান, 

যদিও কেন্দ্রীয় সবকারের অন্য কয়েকটি সংস্থাও পরোক্ষভাবে বিচার- 

বিতাগীয় কাজের সহিত লিপ্ত থাকে । সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্য সব 

আদালত অঙ্গরাজ্য ইউনিয়ন রিপান্িক ও তাহার নিম্নে অন্যান্য আঞ্চলিক 

বিভাগগুলির | 1936 সালেব ্ট্যালিন সংবিধান গৃহীত হইবার পৃব্বেও 

সুপ্রীম কোর্টের অস্তিত্ব ছিল। নূতন সংবিধানেব 104 এবং 105 নং 

ধাবায় সাধারণভাবে ইহার গঠন ও কার্যক্রম বণিত হইয়াছে। এছাড়। 

ইহার সংগঠন ও এক্ডিয়ারের বিস্তারিত বিবরণ 1938 সালের ( 16ই 

আগষ্ট ) একটি আইনে বিবৃত হইয়াছে । আদালতগুলি ও প্রকিউরেটরেব 

দপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বণিত হইয়াছে 1955 ও 1958 সালেব দুইটি 

আইনের 2 নং ধারায় (1955 968005 01 50113671501 [0০৬65 ০01 

076 70০00860115 09০6 ( 81 2 ) 20 1958 £100910600819 ০? 

[50151801011 011 118 70010181 5591910) ০01 11)6 0 ৯. 9. 7২০ 8170 

(7০ [00101 2100. £১00110100809 [২60001105 (4১৮ 2 )। সংবিধানের 

104 নং ধারায় বলা হইয়াছে "ইউ, এস, এসৃ, আর, এর স্তুপ্রীম কোর্ট 

সব্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় সংস্থা হইবে | ইউ, এস, এস, আর ও ইউনিয়ন 

রিপার্িকসমূহের যাবতীয বিচারবিভাগীয় সংস্থাগুলির বিচারসংক্রান্ত সমস্ত 

কারধ্যের উর আইন নিদ্দিষ্ট সীমার মধ্যে তদারকি ক্ষমতা উহাতেই ন্যস্ত 

থাকিবে | 105 নং ধারায় বলা হইয়াছে সুপ্রীম কোর্ঠি কেন্দ্রীয় সুপ্রীম 

সোভিয়েট দ্বার। পাঁচ বৎসরের জন্য নিব্বাচিত হইবে এবং উহাতে 

ইউনিয়ন রিপাব্রিকের সুপ্রীম কোর্টগুলির সভাপতিবৃন্দ পদাধিকারবলে 

সদস্য থাকিবেন। সংবিধানে যদিও স্ুুপ্রীন সোভিয়েটকেই বিচারকদের 

নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে আসলে কিন্ত তাঁহাদের পাটির 

নেতৃত্বই মনোনীত করিয়া! থাকে । নিম়ুস্তরের বিভাগগুলিতে আদালতগুলি 
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একই' পদ্ধতিতে গঠিত হয। যেমন ইউনিয়ন রিপাব্রিকের সুপ্রীম ফোচি 
উহার সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক, স্বয়ংশাসিত (৪9091003 ) রিপার্রিকের 
স্থপ্রীম কোর্ট উহার স্বুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক এবং টেরিটরিগুলি 
(75001600195 ), অঞ্চলগুলি (£9210 ), প্রধান প্রধান শহর (09101 

০10163 ), স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ( £১690015095 1২681905 ) ও জাতীয় 

এলাকাগুলির ([9107581 4১1685 ) আদালতগুলি নিজ নিজ সোভিয়েট 
কর্তৃক নিব্বাচিত হয়। ফৌজী আদালতগুলির (1/1111215 ]75010215 ) 

সভাপতি, উপসতাপতি ও সদস্যগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম 
সোতিয়েটের প্রেসিডিয়াম কর্তৃ ক নিব্বাচিত হন । যে কোন সোভিয়েট নাগরিক 
অন্যন 25 বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলে এবং ভোটাপ্িকারী হইলে বিচারক 

বা এযাসেসর নিববাচিত হইবার যোগ্য এবং সেনাবাহিনীতে কর্মরত কোন 

নাগরিক যে কোন বয়সেই ফৌজী আদালতে এ্যাসেসর নিব্বাচিত হইতে 
পারে । নিমোক্ত ব্যক্তিদের লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হয়,_0) একজন 

সভাপতি, (2) একজন উপসভাপতি, (3) কিছুসংখ্যক সাধারণ বিচারপতি, 
(4) 25 জন জনগণের এযাসেসর বা অবিশেঘজ্ঞ সহ' বিচারপতি । সাধারণ 

বিচারপতির সংখ্যা সময় সময় পরিবন্তিত হয় । দৃষ্টান্তশ্বরূপ, 1938 সালে 
ইহাদের সংখ্যা ছিল 45 ; 1946 সালে এই সংখ্যা হয় ?8। এ্যাসেসরগণ 

সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়াম কর্তৃক নিব্বাচিত, কিন্ত আসলে পাটির 
নেতৃত্ব কর্তৃক মনোনীত । কোন কায়েমী স্বার্থের প্রভাব নিরসণ করিবার 
জন্যই ইহাদের নিযোগ | সাধারণ বিচারপতিদের পেশাদার আইনজীবী 
হইতে লওয়া হয় না, তবে সাধারণতঃ বিচারকের কাজে পুর্ব অভিজ্ঞত" 
আছে এমন লৌকদেরই লওয়া হয় | সুপ্রীম কোর্ট মামলার বিষয় অনুযায়ী 
পাঁচটি স্বতন্র বিভাগে বিতক্ত,_-(1) ফৌজদারী, (0) দেওয়ানী, (3) ফৌজী 
(101]12 ), (4) রেলরোডযান সংক্রান্ত ও (5) জলযান সংক্রান্ত | 

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি যে কোন বিভাগে সভাপতিত্ব করিতে 
পারেন। তিনি যে কোন আদালত হইতে কোন মামলা সুপ্রীম কোর্টের 
পূর্ণ অধিবেশনে স্থানান্তরিত করিতে পারেন । বিভিন্ন বিভাগের অধিবেশন 
মস্কো ও অন্যান্য শহরে অনুষ্ঠিত হয় । অধিবেশন সাধারণতঃ প্রকাশ্যেই 
হইয়া থাকে, বিশেঘ ক্ষেত্রে গোপনে অনুষ্ঠিত হয় । সুপ্রীম কোর্ট 
মুখাতঃ আপীল আদালত | এখানে ইউনিয়ন রিপান্রিকের সুপ্রীম কোর্ট 
হইতে আপীলের শুনানী হয় । আবার সার! ইউনিয়নের স্বার্থজড়িত বিঘয় 
বা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিরোধ সংক্রান্ত বিষয় শুনানির জন্য ইহা! আদিম 

(01181091 ) বিচারালয়ও বটে । 
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স্প্ীম কোটের ক্ষমতা : 
(1) সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্থীয় এবং ইউনিয়ন রিপাক্সিকসমূহের আদালুত- 

গুলির কাধ্যাবলী তদারক করিয়া থাকে : 

(2) সুপ্রীম কোর্ট স্তুপ্রীম সোভিয়েটে আইন সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন 
করিতে পারে : 

(3) বিচার বিষয়ে অন্যান্য আদালতকে নির্দেশ দিয়া থাকে ; 
(4) বিভিন্ন আদালতের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা 

সুপ্রীম কোট করিয়া থাকে : 

(5) এই সব্বোচ্চ আদালতের উপর মূল ( 0115109]) এবং আপীল 
সংক্রান্ত ( ৪02611816 ) বিচারের ভার দেওয়া হইয়াছে ; 

(6) ইউনিয়ন ধিপান্িক ও অন্যান্য রিপাঝ্লিকগুলির সব্রোচ্চ 
আদালতগুলি এবং বিশেষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানি 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সুপ্রীম সোভিয়েট অথবা প্রেসিডিয়ামের 
নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি, সহ-সতাপতিবৃন্দ, সদস্যগণ এবং 
সহযোগী বিচারকগণকে তাহাদের নিজ নিজ পদ হইতে অপসারণ করা 
যাইতে পারে। 

স্রপ্রীম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ( 16081] ) হয় ইহার সভাপতি, 

উপসভাপতি, তিনটি বিভাগের সভাপতিগণ, «4 জন্ ঘাধারণ বিচারপতি, 
এবং ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্টগুলির সভাপতিদের লইয়া : 

শেখঘোক্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন বটে তবে সদস্য হিসাবে নয়। পূর্ণাঙ্গ 
অধিবেশনে প্রকিউরেটর-জে নারেলের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক । 

এই অধিবেশন প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার বসে। ইভা স্ুপ্রাম 

কোর্টের সভাপতি কর্তৃক আহত হয়। ইহা নিয় আদালতদের অভিযোগ 
বিচার বিবেচনা করে এবং আদালতের কাধ্যবিধি ও পদ্ধতি সম্পকাঁষ 

নিদশি জারি করে যাহাতে সারা ইউনিয়নে একই নিয়ম চালু থাকে । 
তাছাড়া সময়ে সময়ে ইহা জটিল আইনের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে এবং 

অঙ্গরাজ্দের শাসনকর্তৃ পক্ষের কাষ্যকলাপের সমীক্ষাও করিয়া থাকে। 
স্রপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন বিভাগের রাঁয় বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকিউরেটর- 
জেনারেপের অথবা! সুপ্রীম কোর্টের সভাপতির আপত্তির শুনানি এই 

অধিবেশনে হইয়া থাকে | পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনই' স্প্রীম কোর্টের বিভিন্ন 
বিভাগ গঠিত করে । সোভিয়েট ইউনিয়নে সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া কয়েকটি 
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বিশেষ আদালতের উল্লেখ করা প্রয়োজন | ইহারা হইল ফৌজ আদালত, 

রেলওয়ে ও জলযান সংক্রান্ত বিশেষ আদালত | ইহাদের এক্িয়র 

অপরাধের ধরণের উপর এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির মাদার উপর নির্ভর 
করে । বিশেষ আদালতগুলিও সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক পাঁচ বৎসরের 
জন্য নিব্বাচিত হইয়৷ থাকে । 

ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্ট; 
ইউনিয়ন রিপাবলিকের মধ্যে ইহাই সব্বোচ্চ আদালত | ইহা 

রিপাবলিকের সমস্ত নিম আদালতের তদারকি করে এবং প্রকিউরেটর- 

জেনারেল, অথবা কেক্দ্রীয প্ুপ্রীম কোর্টের সভাপতি বা নিজ সুপ্রীম 

কোর্টের সভাপতি ব প্রকিউরেটরের নিকট প্রাপ্ত সকল অভিযোগ সম্বন্ধে 

বিচার বিবেচনা করে । এছাড়। অধস্তন সব আদালতের রায় হইতে 

আপীলের নিষ্পত্তি করিয়া থাকে এবং ইচ্ছা করিলে এ রায় খারিজ 

করিতে পাবে । অতীব গুরুত্বপূর্ণ মামলা এবং রিপাবলিকের সব্রোচ্চ 

প্রশাসকগণ যেসব গুরুতর অপরাধে জড়িত হন তাহার বিচারও এই' 

আদালত করিয়া থাকে | 

স্বয়ংশাসিত রিপাবলিকের সুশ্রীম কোর্ট: 
পরবত্তী নিম আদালত হইল স্বয়ংশাসিত রিপাবলিকের (00100 20- 

০3 [২০08৮110) সুপ্রীম কোর্ট ইহ! অধস্তন আদালতগুলির বিচার- 
সংক্রান্ত কাধ্যাবনসীর তদারকি কবিয়া থাকে । যেসব ফৌজদারী ও 

দেওয়ানী মামলাব আইনে ইহাকে এক্িযার দেওয। হয় ইহা সেগুলি 

বিচার করে এবং অধস্তন আদালত হইতে আপীলেরও নিস্পত্তি করে। 

আঞ্চলিক আদালতসমূহ : 

পরবত্রী নিম আদালতগুলি হইল বিভিন্ন নামের আঞ্চলিক আদাঁনত । 
এগুলি হইল /১০00179180958 1২9810125, 60091457585, গাথা 

19165, [২65109195, /৯7০৪3 ইত্যাদির আদালতগুলি | ইহাদেরও আদিম ও 
আপীল দূই প্রকারেরই এক্তিয়ার আছে। নিজ নিজ এল!কার নিম 
আদালত অর্থাৎ জনতার আরদাঁলতগুলির রাযষের বিরুদ্ধে অপীল ইহাদের 

নিকট আসে । তাছাড়া বিভিন্ন প্রকারের ফৌজদাবী ও দেওযানী মামলার 

প্রাথমিক বিচারও তাহারা করে। পৃবের্ইই বলা হইয়াছে এই' সব 
আদালতের বিচারকরা নিজ নিজ এলাকার তমহনতি মান্ঘদের প্রতিনিধি 
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সোভিয়েট কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিবর্বাচিত হন এবং প্রয়োজনবোধে 
তাহারা বরখাস্তও (1০৪11 ) হইতে পারেন । 

জনতার আদালভলমূহ : 
সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার সব্বনিমন ধাপ ও মূল সংস্থা হইল জনতার 

আদালতগুরি। একজন বিচারক ও দুইজন এযাসেমর লইয়া এই আদালত 
গঠিত | বিচারক ও এ্যাসেসরগণ এলাকার সকল ভোটার কর্তৃক প্রত্যক্ষ 
গোপন ভোটে তিন বৎসরের জন্য নিব্বাচিত হন, অন্যান্য আদালতেব 

ন্যার পাঁচ বখ্সরের জন্য নয়। ইহারাও প্রয়োজনবোধে বরখাস্ত 
(160811) সাপেক্ষ | ফৌজদারী ও দেওযানী উভয় ক্ষেত্রেই এই 

আদালতের এক্তিয়ার থাকে, তবে ছোটখাট অপরাধের ক্ষেত্রেই ইহার 

ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । অপেক্ষাকৃত গুরুতব অপরাধের প্রাথমিক বিচারের 
এক্ডিয়ার উদ্ধতন আদালতগুলিতে গুরুত্ব অনুসারে সুপ্রীম কোটি পবস্ত 
বিভিন্ন আদালতে বর্তায় । ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে মারামারি, নারী- 
ধর্ঘন, চুরি, ডাকাতি, সরকারী কশ্মচারীদের কর্তব্যে অবহেলা, ব! ক্ষমতার 
অপব্যবহার, বাষ্্র নির্দেশিত কর্তব্যে অবহেলা প্রভৃতিব অভিযোগ সম্বন্ধে 
ইহারা বিচার করে আর দেওয়ানী অপরাধের ক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকার 

সংক্রান্ত, শ্রমসংক্রান্ত নিয়মণৃঙ্খল! ভঙ্গ বা উচ্ছঙ্খল আচরণ প্রভৃতির ইহারা 
বিচার কবিয়৷ থাকে । 

প্রকিউরেটর-জেনারেল ও তাহার ঘগুর : 
সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার পরিদশন ও তদারকির ভারপ্রাপ্ত এই 

সংস্থার পধালোচন! না করিলে বিচারব্যবস্থার আলোচনা অসম্পূণ থাকিবে । 
কেননা সোভিরেট আদালতগুলি ও প্রকিউরেটর-জেনারেলের দপ্তর 

পরম্পরের পরিপৃবক সংস্থা | প্রথমাটর কাধ্য হইল বিচারকাধ্যের 
পরিচালনা ও আাইনকে কাব্যকরী কবা ; দ্বিতীয়টির কাব্য হইল এ 

কাধ্যের তদারকি করা ও দেখা যাহাতে কোন আইনভঙ্গকাবী অপরাধী 
বিচাব হইতে অব্যাহতি না পায় এবং নাগরিকদের অধিকার যথাযথ 

ভাবে রক্ষিত হয় ও রার্টে সমাজতান্দিক ব্যবস্থা শঞ্জিখালী হয়। উভয় 
প্রতিষ্ঠানেব সক্রিষ সহযোগিতা ব্যতীত বিচারব্যবস্থা ফলগ্রদু হইতে 
পারে না, কেননা পৃব্র্বেই বলা হইয়াছে উভয়েরই উদ্দেশ্য একই | 
প্রকিউবেটর-জেনারেলের পদাটকে মাকিন যুক্তরাষ্র, ভারত প্রভৃতি দেশের 
এ্যাটণি জেনারেলের সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে। কিছুটা সাদৃশ্য 
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থাকিলেও উহারা অনুরূপ নয়। প্রকিউরেটর-জেনারেলের কাধ্য, 
ক্ষমতাবলী ও বিচারব্যবস্থায় তাহার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক । 
এই সব দিক হইতে পদটিকে অদ্বিতীয় ও অনন্য বলা যায়। ঠিক 

এই ধরণের পদ এখনও পধস্ত কোথাও স্বট্টি হয় নাই | ইহার ক্ষমত। 
ও দায়িত্ব এতই বিস্তীণ ও ব্যাপক এবং তাহার অধীনস্থ অনুসন্ধানী 
সংস্থা এতই সব্বব্যাপী যে তাহার দপ্তরকে রাষ্ট্রশর্তির একটি অচ্ছেদ্য 
বিশেষ অঙ্গ বলা যায়। এই পদটি স্থষ্টি করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা 

সংবিধানের 113 নং ধারায় এইভাবে বিবৃত হইয়াছে। | 

“ইউ, এস্, এসৃ, আর" প্রকিউরেটর জেনারেল সকল মন্ত্রক ও উহাদের 
অধস্তন সকল প্রতিষ্ঠান, সরকারী কন্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য নাগরিকদের 
যথাযথ আইন মানিয়া চলা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত 
তদারকি ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।” অর্থাৎ সোভিয়েট আইন যাহাতে 
রাষ্ট্রের সকলেই নিখু তভাবে পালন করিয়৷ চলে এবং আইন বাহাতে 
সম্যকভাবে কার্যকরী হয় তাহার তদারকি করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা 
প্রকিউরেটর-জেনারেলে ন্যস্ত হইয়াছে । যাহার] আইনের মন্বা অনুধাবন না 
করিয়।৷ বা ইচ্ছাকৃত ভাবে নাশকতামূলক উদ্দেশ্যে আইন ভঙ্গ করে 
তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিচারের জন্য সোপর্দ করা তীহার 
কর্তৃব। এজন্য তাঁহার অধীনে একটি গুপ্ত অনুসন্ধানীদল নিযুক্ত আছে। 
তাহারা সব্বত্র গোপনে ছড়াইয়৷ তাহার উপদেশমত কাজ করিয়া যায় ও 

তাহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। কোন প্রকার আইন বিচ্যুতি 
বা অপরাধের সন্দেহ হইল তাহার তাহাকে সঙ্কেত করে এবং অনুসন্ধানের 
ফলে উহার কিছু ভিত্তি পাইলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন । 

দেখা গিয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পযন্ত বিচারে এইসব ব্যক্তির 
অপরাধ সাব্যস্ত হয় এবং অপরাধীর সাজা হয়| 

সংবিধানের 114 নং ধারায় বল। হইয়াছে প্রকিউরেটর-জেনারেল ? 

বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক নিযুক্ত হইবে | অন্যান্য 

গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ন্যায় এক্ষেত্রেও আনুষ্ঠানিকভাবে সুপ্রীম সোভিয়েট 
নিয়োগ করিলেও আসলে তীহার নিয়োগ পার্ট নেতৃত্বেরই হাতে । 
115 নং ধারায় বলা হইয়াছে ইউনিয়ন রিপাবলিক, টেরিটরি, বিজয়ন 

স্বয়ংশাসিত রিপাবলিক ও রিজিয়নগুলিরও প্রকিউরেন্রদের কেন্দ্রীয় 
প্রকিউরেটর-জেনারেল পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়োগ করিবেন। 116 নং 
ধারা অনুসারে জাতীয় এলাকা ( টব 81008] 4১685 ), জেলা 
(701509 ) ও শহরগুলির (1০109 ) প্রকিউবেটরদের সংশিষ্ট ইউনিয়ন 
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রিপাবলিকের প্রকিউরেটর কেন্ত্রীয় প্রকিউরেটর জেনারেলের অনুমোদন 
সাপেক্ষে পাচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিবেন। এইসব প্রকিউরেটরের 
কাধ্যাবলী ও ক্ষমতা নিজ নিজ এলাকায় প্রকিউরেটর জেনারেলেরই 
অনুরূপ, কিন্ত তাহার! প্রকিউরেটর জেনারেলের কর্তৃ ত্বাধীন, যদিও তাহার! 
তাঁহাদের কর্তব্যপালনে স্থানীয় শাননসংস্থাগুলির অধীন নন (117 নং 
ধারা )। গ্রকিউরেটর জেনারেল নিজেও সুপ্রীম সোভিয়েট ছাড়া অন্য 
কাহারও এমন কি মন্ত্রিপরিদেরও অধীন নন। অবশ্য পাটি ও পার্টি 

প্রেসিডিয়ামের তিনি অধীন ॥ যেহেতু তাহার এক্তিয়ার সারা ইউনিয়নব্যাপী, 
নিম্স্তরের আঞ্চলিক প্রকিউরেটরগণ তাহাদের সংস্থাসহ তাহারই 
কর্তৃত্বাধীন | তীহাদের সহযোগিতায় তিনি তাহার গুরু দায়িত্ব পালন 

করিয়া থাকেন। 

প্রকিউরেটর-জেনারেল ও ডাহার দপ্তরের কার্যক্রম : 

প্রকিউরেটর-জেনারেল ও তীহাব্র দপ্তরের কাজ আদালতগুলির সঙ্গে 

নিবিড়ভাবে জড়িত। রাস্ট্রীয় সম্পত্তির আদি হিসাবে এবপ সম্পত্তির ক্ষেত্রে 
কাহারও অসাধূতা, নাশকতামূলক কাধ্য বা অপব্যবহারে সন্দেহের কারণ 
হইলে তাহার কর্তব্য হইল সে সম্বন্ধে পূর্ণ তদন্ত করা এবং দোষীকে 
বিচারের জন্য সোপর্দ করা । সোভিয়েট বিরোধী অন্যান্য অনেক অপরাধ 
সম্বন্ধেও তাহার একই কত্তব্য | সংবিধানে প্রদত্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার 

অধিকার নাগরিকরা যাহাতে যথাযথভাবে ভোগ করিতে পারে তাহা 

নিশ্চিত করার দায়িত্বও প্রকিউরেটব-জেনাতরল এবং তাহার অধস্তন 

কন্মীদের | প্রত্যেক নাগরিকেরই' তাঁহাদের নান। অভিযোগ ইহাদের 

গোচরে আনার অধিকার আছে এবং তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য 

হইল সরকাকী দপ্তর ও কন্মচারীদের বেআইনী সিদ্ধান্ত ও কাধ্যের 

বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করা । ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত 
ব্যক্তিদের জাতি, ধর্ম, বণ, পদমধ্যাদা নিবিবশেষে বিচারের জন্য 

সোপর্দ করা এবং দেজন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত চালান, সাক্ষ্যসাবুদ সংগ্রহ 
ইত্যাদি করাও ইহাদের কর্তব্য । আদালত যখন বিচারকাধ্য চালায় 

প্রকিউরেটর সোভিয়েট রাষ্রের নামে মামল৷ পরিচালনা করেন । বিচারের 
শেঘে আদালত উহার রায় ও দণ্ডাজ্ঞা প্রকিউরেটরের ভচাতেই সমর্পন 

করে । প্রকিউরেটর উহা আইনসঙ্গত হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিয়া 

তবে কাধ্যকর করিবেন | তাহার মতে আইন সঙ্গত বিবেচিত ন৷ হইলে 
উহার বিরুদ্ধে উদ্ধতন 'আদালতে আপীন রুজু করিবেন | এক কথায় 
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প্রকিউরেটর-জেনারেলের কার্ধ্য হইল সমাজতান্বিক আইনানুগতার €5০৭৪161 
1989110 ) অতন্্র প্রহরীর কাজ করা | পৃব্রেই বলা হইয়াছে সংবিধান 
(113 নং ধারা ) তীহার উপর সকল.মন্ত্রক ও উহাদের অধীনস্থ সংস্থা- 
গুলি, সকল সবকারী কর্মচারী ও অন্যান্য নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক যথাযথ- 
ভাবে আইন মানিয়া চলা নিশ্চিত করার চূড়ান্ত তদারকি ক্ষমতা তাহার 
উপর ন্যস্ত কবিয়াছে। এই ক্ষমতা এতই ব্যাপক ও সব্বাস্বক যে 
প্রকিউরেটর-জেনারেল ও তাহার দপ্তর সোভিয়েট ইউনিয়নের অ্প্রীম 

কোর্টের অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী বলিয়া গণ্য হয়। কেননা সুপ্রীম 
কোর্টের ক্ষমত। শুধু অধস্তন আদালতগুলির বিচারসংক্রান্ত কন্মতৎ্পরতার, 
তত্বাবধানেই সীমাবদ্ধ । একমাত্র পাটি ইহা অপেক্ষা শক্তিশালী । 
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নবম অধ্যায় 
গোভিয়েট যুক্তবান্ত্রীর ব্যবন্তা_ কেন্দ্রবঅআক্গরাজয সম্পর্ক 
(০9০0519€ 7790678] ০5৩6০) -0:018076-77110 1২০19610789 ) 

যু্তরান্্রীয় ব্যবস্থার উৎপত্তি : 
আমবা পৃবেবেই দেখিযাছি নভেম্বব বিপ্রবোত্তব যুগে বিপুবী বলশেভিক 

সবকাবেৰ একটি প্রধান সমস্যা দীঁড়াইল জাবশাসিত কশিযার বিভিন্ন 
ভাষাভাষী, ধর্ম, বর, আচাব ব্যবহাব, গ্রতিহ্য প্রভৃতিতে পৃথক বহু জাতি 
গোষ্ঠীকে মিলাইযা এক জাতিতে পবিণৃত কবিযা উহ্াব তিত্তিতে একা 
শক্তিশালী বাষ্ট গডিযা তোলা , কেননা পবম্পবেব প্রতি শক্র ভাবাপন্ন 
সদা বিবদমান কতকগুলি জাতি লইযা শক্তিশালী বাণী গঠন সম্ভব লহে। 
সেজনা লেনিন ও অন্যান্য বলশেতিক নেতাবা এমন একটি যুক্তবাষ্ট 
গঠনেব সংকল্প কবিলেন যে অঙ্গবাজ্যগুলি সব্বাধিক আত্মনিযন্্রণেব ক্ষমতা 
ভোগ ববিবে অথচ বাষ্রেব এক্য ব্যাহত হইবে না, যাহাতে পৃথক পৃথক 
জাতিগোর্ঠাগুলি তাহাদেব নিজস্ব জাতীয ভাবধাবা ও বাজনৈতিক 
আঁশা আকাঙ্ক্ষা প্ৰণেব পূর্ণ সুযোগ লাভ কবিযাও একটি বৃহত্তব 
মহাঙ্জাতিব অঙ্গ হিসাবে একটি সাধাবণ দৃষ্টিতঙ্গী ও সহমমিতাবোধে অনুপ্রাণিত 
হইতে পাবে । তাহাদেক একত্র মিলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল 
মাঝ লেনিনীয মতবাদেব পবিপ্রেক্ষিতে একটি শোঘণহীন শ্রেণীহীন 
কেবলমাত্র সব্বহাবা শ্রমজীবীদেব আধিপত্য সখলিত নৃতন একটি সমাজব্যবস্থ। 
প্রবর্তনে । পৃবের্বই বলা হইয়াছে জারতম্তের উচ্ছেদেব পর জাবসায়াজ্যেব 
বিভিন্ন জ্াতিগোষ্ঠী অধ্যঘিত অংশশুলি পৃথক পৃথক স্বাধীন বাট হিসাবে 
বিচ্ছিন্ন হইযা যায | পৰে বলশেভিক নেতাদেব পবিকল্িত এই যুক্তবাষ্টরেব 

নৃতন আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া তাহাবা একে একে শ্মেচ্ছায় বিভিন্ন সময়ে মূল 
সোভিয়েট বাষ্টরে যোগদান কৰে | 

সোভিয়েট যুক্তরা্রীয় ব্যবস্থার মূলগত্ত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য : 
1924 সনেব সংবিধানে কয়েকটি বাজ্য লইযা যজরাস্্বীয় ব্যবস্থা 

গঠিত হয়, 1936 সনের সংবিধানে উহা আবও সম্পূসাবিত হয় | সোভিয়েট 
নেতাবা উপলব্ধি করিয়াছিলেন রুশিয়ার মত্ত বিশাল, বহুজাতি, 

বহুভাঘাভাষী বহুক্লগত পৃথক মানবগোর্ঠীর ( 92981 07925 ) দেশে 

যুক্জরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই উপ্লীযোগী এবং তাহাঁগু প্রচলিত ধাবাৰ নয় । এখানে 
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যুজরাষ্ট্রের ধাচ এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে এইসব বিবিধ জাতির 

বিশেষ স্বার্থ 'ও বেশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে 
উহাদের যতদূর সম্ভব অধিক স্বাতন্ব্য এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্মজনী শক্তি বিকাশের স্থযোগ দেওয়া যাইতে পারে । 

অবশ্য কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পিত অর্থনীতি ও 
রাষ্ট্রনিয়প্তিতি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ত্জনীশজতি, 
বিকাশের স্থুযোগ কতটা কাধ্যকরী সে অন্য প্রশ। কিন্তু উপরোক্ত উদ্দেশ্য 

লইয়াই বহুজাতি বিশিষ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্ব্যবস্থায় বিভিন্ন 

শ্রেণীর অঙ্গরাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে চারটি প্রধানতাবে উল্লেখযোগ্য-(1) সংযোগী প্রজাতন্ত্র 
(00100 1২০991105 ), (2) স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র (96010100005 

চ২910101108 ), (3) স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ( 40010079005 [621005 ) ও 

(4) জাতীয় এলাকা ( 10081 41585 ) | সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 

প্রত্যক্ষ এবং প্রাথমিক অঙ্গ সংযোগী প্রজাতনতরগুলি সাধারণতাবে 
জাতিভিত্তিক ; কিন্তু এই অন্গরাজ্যগুলিতেও আবার একাধিক সংখ্যালঘু 

উপজাতি বা কলগত গোঠী € ৪০181] 0100]9 ) আছে। উহাদের 
লইয়া স্বস্ব এলাকায় স্বয়ংশাসিত শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইয়াছে, 

তাহাদের নিজস্ব সংবিধান এবং স্ব স্ব প্রয়োজনমত শাশনব্যবস্থা গড়িতে 

দেওয়া হইয়াছে | ফলে মূল যুক্তরান্্ীয় ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে স্বয়ংশাসিত 
প্রজাতন্ত্র, স্বয়ংশাসিত- অঞ্চল ও জাতীয় এলাকাগুলিতে সাংবিধানিক সূত্রে 
গ্রথিত করা হইয়াছে । 

এগুলি সব্বনিম্ব হইতে সব্রোচ্চ স্তর ইউ, এস, এস, আর পধ্যন্ত বিতিন্ন 
স্তরে পরস্পরের সহিত শৃঙ্খলিতভাবে বিন্যস্ত । এই দিক হইতে সোভিয়েট 
ইউনিয়নকে কতকগুলি যৃক্তরাষ্টের যুক্তরাষ্ট্র ( 7০001:80100 0 05091511079 ) 

আখ্যা দেওয়া! যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান শাসনব্যবস্থা রহিয়াছে 
|5টি সংযোগী প্রজাতন্ত্র ( [00101 1২9081105 ), 20টি স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র 

(96900100905 1২০001105 ), ৪টি স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ( 48100001003 
[২০৪1015 ) ও 10টি জাতীয় এলাকা ( টি 21107081 4১1525 )1%* ইহাদের 

শপ পাীপাপ পপি শী পাপ স্পা? 

*. সংবিধানের 13নং ধাগার় সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির নি্নোক্ত নাম উল্লেথ কর৷ 

হইয়াছে ; 
(1) 0951910 ১০:৪৮ 76061863৮5 9 ০9019115 [২61001)110, 

(9) [005101877 9.5. ক 
(3 85510575 31917 58. £২ 
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মাধ্যমে প্রতির্টি জাতিগোষ্ঠীব নিজস্ব ভাঘা৷ ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উন্নতি 
সাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের আইন প্রকাশিত হয় 

সংখ্যাপ্তরুব নিজস্ব ভাঘায়, কোন কোন রাজ্যে আবার সংখ্য।লঘুদের ভাঘাতেও 
আইন প্রকাশের ব্যবস্থা কর! হইরাছে। সংখ্য। গুরুর ভাঘাই শিক্ষার মাধ্যম 

হিসাবে গৃহীত হইয়াছে | প্রত্যেক রাজ্যেই আদালতের কাজকন্্ সংখ্যাণ্ডরু 

ও সংখ্যালঘু উভয ভাঘাতেই সম্পাদিত হয়। এছাড়া মূল সংবিধানে 
বণিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সীমানাগত পবিবর্তন ([61607191 
01191089 ) করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির সম্মতি ও স্বেচ্ছামূলক 

ঘোঘণার ভিত্তিতেই করিজ্তি হয়। এইসব ব্যবস্থাতেই বিবিধ ভাঘা ও 
সংস্কৃতি বিশিষ্ট বহুজাতিগোষ্ীৰ মিলনে সোতিয়েট নেতৃবর্গের একটি নূতন 
ধাচের যুক্তরাষ্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টার সমথন পাওয়া যায় । অনান্য 
যক্তরাে এঙ্গবাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক হইয়া থাকে, সোভিযেট 
যুক্জরাষ্টরে সেগুলিতেও এককেন্ড্রিকতা ও যুক্তরাষ্ত্রীয়তার সংমিশ্রণ দেখা যাষ । 

(4) [721)01হ 5. 5. হু, 

5) 72221012 5. 5০ বি 

(6) (০০01:£1210 ১- ১. 

(7) 42010021192 ৪. 5০ 2২ 

(9) 14111106501910 ১. ৪ 7 

(9) 81010512 5. 5. ২, 

(10) 159৮৮190 ১, ১. 2২, 

(11) 1111012 9. ৪. 

€(1%) 1ঞ]চা 5 ১, ও, 

(13) 4৮105010191 8 8, 

(14) এ হা0108610 5. 5. 2. 

(16) 73550101222 9.9. 

ক্ষ 5. 3. 0২.-+-750512 ০9০019185 7২.21901110, 

20টি স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের (06০00100103 [২91001109 ) মধ্যে 16টি আর, এস, 

এফ, এস্, আর-এর অন্তর্গত, 2টি জঞ্গিয়ার, একটি আজারবাইজানে ও আর একটি 

উজবেকিস্থানে । 

এটা স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের ( 46010923005 চ২০£1929) মধ্যে 5টী আর, এস্, এফ, এস্, 

আর-এর অন্তর্গত, একটি জব্জিয়ায়, একটি আজারবাইজানে ও আর একটি তাজিক প্রজাতন্ত্র । 

এগুলির অবস্থান (51709 ) ইট, এস্, এস্, আর এর এবং যে সংযোগী প্রজাতন্ত্রের 

অন্ততূ্ত তাহার সংবিধানে বিবৃত । 
সব জাতীয় এলাকাগুলিই ( 5010091 42529) সোঁভিয়েট ইউনিয়নের নুদুর উত্তর ও 

পৃবেব আর, এস্, এফ. এস্ আর-এর অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র জাতিগোষ্ঠী অধুষিত অঞ্চলসমূহে 
আনত ১ ৃ 
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সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্তরা্্রীয় চরিত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও 

আবরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয় | এখানে সেগুলির উল্লেখ করা যাইতে 

পারে। , 

(1) সংষোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি : 
পৃবের্বই বলা হইয়াছে সোভিয়েট সংবিধান রচয়িতাগণের মতে সোভিয়েট 

ইউনিয়ন একটি বহুজাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্র যাহার প্রত্যেকটি জাতির ভাঘা, 
এ্তিহ্য, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার বহুলাংশে পৃথক এবং ইহাদের মধ্যে 
অনেকগুলি জাতিই জারতন্ত্রের পতনেব পর স্বাধীন বা, হিসাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল । পরে তাহারা আত্মনিয়নত্রণ নীতিৰ ভিত্তিতে স্বেচ্ছায সোড়িযেট 

ইউনিয়নে যোগ দেয়। ষ্ট্যালিন সংবিধানে ইউ. এস, এস. আব কে 15টি 

সোভিয়েট সমাজতন্্ী প্রজাতন্ত্রের স্বেচ্ছাকৃত মিলনে এবং সকলের সমান 
অধিকার ভোগের ভিত্তিতে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া বর্ণনা করা হইঘাছে 
(13 নং ধারা )। সোভিয়েট সংবিধানে ]5নং ধাবা সোঁভিযেট 

ইউনিয়নের উপর সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সাব্বতৌম ক্ষমতার (১০%6791) 
[০৬619 ) সংরক্ষণের দায়িত্ব অপিত হইয়াছে । ব্যতিক্রম শুধু 14 নং 

ধারা বণিত ইউ, এস, এস, আর-এব এক্ডিয়ারভুক্ত বিঘরগুলি | অবশ্য 

এগুলি বিশেঘণ করিলে দেখা যাইবে এগুলি এতই ব্যাপক যে উহা 
আওতায় অঙ্গরাজ্যগ্ডলির তথাকখিত সাবর্বভৌমস্তবের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট 
হইয়া থাকে না । ইহ্ছাব ফলশ্ুতি হিসাবে 1? নং ধাবায় প্রতিটি সংযোগী 

প্রজাতন্রের যুক্তরাষ্্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে । 
18ক ধারায় প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের বিদেশীবাষ্টের সহিত শবাসবি 
সম্পক স্থাপন, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ও কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের অবিকার 
দেওয়া হইয়াছে । উল্লেখ করা যাইতে পারে ইউক্রেন ও বেলোরুশিয়। 

সম্মিলিত রাষ্টসংঘের মদস্য হইয়াছে । 18খ ধারায় উহাদের নিজস্ব সাঁমরিক 

বাহিনী গঠনেব অধিকার দেওয়া হইয়াছে । এগুলির কোনটিই পাশ্চাত্য 

গণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রের ধারণার সহিত সামগ্রস্যপূণ নয় | এই ধারণার প্রবনতা 
অধ্যাপক ডাইসির উক্তি এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি 

বলিযাছেন-_“'যুক্তরাষ্ট হইল এমন একটি রাজনৈতিক কৌশল যাহা ছারা 
জাতীয় এক্যের সহিত অঙ্রাজ্যগুলির স্বাধিকারেব সামঞ্জস্য বিধানের 

প্রয়াস করা হয়|” (45906180101 15 ৪ 70০01160081 ০0001520000 

117660090 10 16001710116 17910101091 01011 7100 1109 1109.111061081108 ০01 

96916 7181)15/ ) অর্থাৎ এখানে দুইটি বিপরীত ধন্মী শক্তির মধ্যে একটা 
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ভারসাম্য স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। শক্তি দুইটি হইল গোটা রাষ্ট্রের 
এঁক্যরক্ষা ও উহার বিভিন্ন অঙ্গের নিজস্ব পৃথক সত্তা বা স্বাতত্ব্য বজায় 

রাখাব স্পহা । অধ্যাপক ডাইনি যুক্তরাষ্ট্রকে, সফল ও সাথক করিয়া৷ তোলাঁব 
অনুকল অবস্থাগুলির মধো একটি সব্বপ্রধান অবস্থা হিসাবে উল্লেখ 
কবিযাছেন এই যে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাপীদের মধ্যে সকলের মিলনে এক 

হইয] থাকাৰ বাগনা ও তাহার সাথে অঙগনাজ্যগুলিব নিজস্ব সত্তা হারাইযা 
না ফেলাব আকাম্থ। বর্তমান থাকে | প্রখমটির উপব অতিমাত্রাষ জোর 
দিলে যুক্তরা্ট এককেক্তিক রার্টে ( 00105 ) পরিণত হর। আবাৰ 
দ্বিতীযটিব উপব বেশী জার দিলে উহ। রাষ্্রগোষ্ঠীতে ( 007109৫6791101) ) 

পবিণত হব। ব্রতিহাগিক কাবণে ধোভিযেট ইউনিয়নের যুক্তরাষ্্রীয 
চরিব্রেব উৎপত্তি | জানের গাম়জোব পতনের পর কমেকটি জাতি স্বাধীন 
বারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ কবে । বলশেতিক নেতারা প্রথম দিকে বিশ্ব- 

বিগ্রুবেব স্বগ্র দেখিযাছিলেন এবং তাহ! মূর্ত কবিতে চাহিয়াছিলেন বিশ্বব্যাপী 
সোভিযেট সমাজতাপ্রিক প্রজাতন্ত্রগুলিব একটি যুক্তরাষ্ট্রেব মাধ্যমে | পবে 
অবশ্য তাহারা ্র্যালিনেব মত অনুযাষী “একটি বাটে সমাজতন্ত্র” এই 
এই নীতি গ্রহণ কবেন। কশিয়ার যুক্তবাুব্যবস্থা গ্রহণের বিশেঘ কারণ 
হইল দেশেব মধ্যে প্রতিবিগ্রবীদের এবং বাহিবে বনতাত্ত্রিক রারগুলিব 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার তাঁগিদ । একই মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠীব রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বাতন্্য ও পৃথক সত্তা বজায় রাখাব 

বিঘয়ে আশ্বান পাইযাই স্বেচ্ছায় একটি যুভ্তরাষ্টে খিলিত হয | কিন্ত 
তত্বগততাবে এবং মংবিধানের ভাঘায় সোভিয়্েটে ইউনিযন যন্ত'রাট্ট, বলিষা 
গণ্য হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অতিমাত্রায় বেক্দ্রীভূত। 
ইহছাব কারণ এখানে শ্মতার উৎস হইল একটিমাত্র রাজনৈতিক দল-_ 

“কমিউনিষ্ট পাটি' বাহাব কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সম্পূণভানে কেন্রীভূত। 
বিভিন্ন অঙগরাজ্যেও একই পার্টির মধিপত্য থাকায় তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা 

বজায় রাখার বিশেষ কোন তাগিদ নাই । এজন্য যুন্ঞবাস্্রীর ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে প্রখ্যাত পর্তিত অধ্যাপক হয়্যার (719টি 1)57169) ্র্যালিন 

সংবিধানকে বিশুদ্ধ যুক্তরাষ্টেব একটি দৃষ্টান্ত মনে কবেন না, তিনি ইহাকে 
আংশিক যুক্তরাষ্র ( 38851 00018] ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন | 

(2) সংবিধানের চুড়ান্ত প্রাপ্ানে)র অভ্তাব : 
যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানের আর একটি বিশেঘত্ব 

হইল এই যে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানে বিশেঘ মর্যাদা স্বীকৃত ও 
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সংবিধানই দেশের সবেরাচ্চ আইন বলিয়া গৃহীত হয় যাহার' সহিত 
অসঙ্গতি হইলে অন্য যে কোন আইন নাকচ হইয়া যায় এবং এই রূপ 

অসঙ্গতি সব্বোচ্চ আদালতের -বিচাধ | কিন্ত সোভিয়েট সংবিধান সম্বন্ধে 

একথা খাটে না। এখানে সংবিধানের এবধপ অলজ্বনীয়তা নাই । এখানে 

সব্বহারাদের একনায়কত্বই শীর্ঘস্থানে অবস্থান করে এবং তাহাদের সরকাবের 

কোন কাধ্য সংবিধান সম্মত কিনা এ প্রশ্বই কেহ তুলিতে পারে না৷ 
এবকাব ইচ্ছা কবিলে যে কোন পরিবন্তন আনিতে পাবে, সংবিধান তাহার 

অন্তবায় হুইতে পারে না, ববং সেগুলি সংবিধানে সমন্বলিতি হইযা থাকে । 

কাজের সুবিপার জনা সবকার যে কোন সময় সংবিধান সংশোধন করিতে 

পারে। সংবিধান সব্বহারাদের প্রয়োজন মিটাইবার যন্ত্র মাত্র | 

(3) আদালতের সংবিধান ব্যাখা করার ক্ষমতার.অভাব : 
সোভিয়েট যক্তরার্ে আদালতের ভূমিকাও কিছু ব্বতন্র। ভাবত বা 

মাকিন যুক্তবার্রে সব্বোচ্চ আদালত সংবিধানের তথা নাগরিবদের মৌলিক 

অধিকারের রক্ষকের ভুমিকা গ্রহণ করে । অংবিবানেব যে কোন ধাবার 
সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যাই চুড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয় এবং কেন্দ্র বা অজ- 
রাজ্যের বিধানমগুলী প্রণীত কোন আইন এই ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্তস্যপর্ণ 
না হইলে এ আইন বা আইনের সংশিষ্ট অংশ অবৈধ বলিয়া নাকচ 

করিয়; দিধাব ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে । সুপ্রীম কো্িকে কেন্ত্রু বা 
অঙ্গরাজ্যে আইনস্ভাগুলির প্রভাব হইতে সম্পণ মুক্ত ও স্বাধীন করা 

হইয়াছে যাহাতে বিচারকগণ নি:শঙ্কভাবে ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী 
তাহাদের সিদ্ধান্ত দিতে পারেন | সংবিধানের ব্যাখ্যা করিতে গিয়। 

তীহারা যে সব টিকা বা ভাঘ্য করেন সেগুলি সংবিধানের অংশ বলিয়া 
গৃহীত হয় এবং এগুলি সংবিধান সম্পূসারণ ও পরিবর্তনের একটি মুখ্য 
উত্স বলিষা গণ্য হয় । সোতিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে স্প্রীম কো্টকে এই ক্ষমতা 
দেওয়া হয় নাই | সেখানে সংবিধানের ধারার ব্যাখ্যার ভার অপিত 

হইয়াছে সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক নিব্বাচিত সভাপতিমণ্ডলীর ( প্রেসি- 
ডিয়াম ) উপব এবং যেহেতু স্প্রীম সোভিয়েটকে আইন প্রণয়ন করার 
চুড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । সুপ্রীম সোভিয়েটের আইন অবৈধ 

ঘোঘণ! কাব প্রশ ওঠে না । 

৫) সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির স্বকীয়ত! : 
সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির ব্যাপাবেও সোভিযেট যুক্তবাষ্টে্ অন্যান্য 

যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিছু বিশেষত্ব আছে | অন্যান্য ধায় সকল যক্জরাষ্টেই 
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সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে অঙ্গরাজ্যগ্ডলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া 
থাকে । তাহার কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির 
মধ্যে একটা চুক্তির ( ০০৮৪০) মত মনে কর! হয়, যাহার পরিবর্তন 
করিতে হইলে দুইটি পক্ষেরই সম্মতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজন 

হয়। দৃষ্টান্তত্য রূপ মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে 
শুধু কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষ দৃই তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি পাশ 
করিলেই যথেষ্ট হয় না, তাৰ পরেও অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের 

আইনসভার বা বিশেঘ সম্মেলনের (০0126001018 ) সম্মতি প্রয়োজন হয় । 

তাছাড়া যেছেতু যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ সেনেটে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যেব 

দুইজন করিয়! প্রতিনিধি বন্তমান কোন অঙ্গরাজ্য বা কয়েকটি অঙ্গরাজ্য 
মিলিতভাবে সংবিধান" সংশোধনের প্রস্তাব প্রতিনিধিদেব মাধামে প্রথম 
উপস্থাপিত করিতেও পাবে । কাজেই সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে অঙগ- 
রাজ্যগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূ্ | মাকফিন যুক্তরা্টে আব একটি বিকল্প 

সংশোধন পদ্ধতিও আছে তাহাতেও অঙ্গরাজ্যগুলির ভূমিকা সমানভাবেই 
গুরুত্বপূণ । অন্যান্য যুক্তরা্ সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর একথা খাটে । সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রে কিন্ত সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাই মুখ্য, 

অঙ্গরাজ্যগুলিব বিশেষ কোন ভূমিকা নাই । 146 নং ধারা অনুসারে 
অুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষ সংবিধান সংশোধনের কোন প্রস্তাব 
অন্যন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ করিলেই গৃহীত হয, তাহাব পর কোন 
অঙ্গরাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হব না। অন্য সকল গুরুত্বপৃণ ব্যাপারের 
ন্যায় এ বিঘয়েও পাটির নেতৃত্বের সিদ্ধান্তই শেষ কথা । উহা ছাড়া 
সংবিধানের কোন সংশোধন সন্ভব নয়। সুপ্রীম সোভিরেটের কারা 
আনুষ্ঠানিক' মাত্র | এখানেও যুক্তরার্ট্রেব কেক্ত্িকতাই বিশেষ লক্ষণীয় | 

(5) সংযোগী রাজ্যগুজ্র নিজস্ব সংবিধান : 
প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রেব এবং স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্গুলিরও নিজস্ব 

সংবিধান আছে, বাহা রচনা বা সংশোধন করিবার ক্ষমতা শুধু 

উহারই সুপ্রীম সোভিয়েটের | অবশ্য এই সংবিধান সোভিয়েট যুক্ত- 

রাষ্ট্রের বা সংযোগী প্রজাতন্ত্র সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূণ হইতে 
হইবে । এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের এককগুলির (80105 ) কোন সীমানাগত 
পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতি ও স্বেচ্ছামূলক ঘোঘণ! , ব্যতীত হইতে 

পারে না | মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেও অবশ্য এই বিশেঘত্ব দেখা যায়, যদিও 
ভারতে এ বিষয়ে অঙ্গরাজ্যের ইচ্ছা! অনিচ্ছার বিশেঘ অবকাশ থাকে না। 



410 বিদেশী রাষ্্রসমূহের শাসনব্যবস্থা_ সোতিয়েট ইউনিয়ন 

(6) দ্বৈত নাগরিকভ। : 
মাকিন যুক্তরষ্রের মত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেও ছৈত নাগরিকতা প্রথা 

প্রচলিত | প্রত্যেক নাগরিক সংযোগী প্রজাতন্ত্রের সহিত সোভিয়েট 
ইউনিয়নেরও নাগরিক | স্বযংশাসিত প্রজাতঘ্বের ক্ষেত্রে উহ্ধার নাগরিক 

গোভিয়েটঠি যুজ্রাষ্্রের এবং সংশ্লিষ্ট সংযোগী প্রজাতত্ত্রেরও নাগরিক | ভারতে 
কিন্তু ছৈত নাগরিকতার অস্তিত্ব নাই । 

(গ) কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রে অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধির উপস্থিতি : 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সুপ্রীম সোভিয়েটের উচ্চ কক্ষে (8০৬5 ০1 
৪0190911119 ) প্রতিটি সংযোগা প্রজাতন্ত্রের আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ 

প্রভৃতি নিবিবশেষে সমানসংখ্যক অর্থাৎ 32 জন করিয়া প্রতিনিধি 
প্রেবিত হয । সৌঁভিযেট ইউনিযনের স্প্রীম সোভিয়েটের সভাপতি- 
মগ্ডনীতিও ( 715510101. ) প্রতিট সংযোগী প্রজাতন্বের একজন করিয়া 
প্রতিনিধি থাকেন যিনি আবার নিজ সুপ্রীম সোভিয়েট সভাপতিমণ্ডলীর 
সভাপতি । অনুবপভাবে ফোভিযেট যুগ্জবাষ্টেব মন্ত্রিপরিঘদেও প্রতিটি 
সংযোগী প্রজাতপ্বের মন্ত্রিপবিঘদেব সভাপতিব আপন থাকে । এইভাবে 

শাসন বিজ্ধগীয় নীতি নির্ধাবণেব ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও অহ্রাজ্যের সংযোগ 
রক্ষা করা হয। এছাড়া প্রযেজন বোধ কবিলে যে কোন জংযোগী 

প্রপনাতন্ সোভিয়েট, ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিযেটের বিশেষ অধিবেশন 
আহবানেব দাবি কবিতে পাবে এবং ঘে কোন পংধোগী প্রজাতন্ত্রের 

দাবিতে সুপ্রীম সোভিষেট সানা ইউনিমনে গণভে।ট গ্রহণ করিযা থাকে | 

(8) যুজ্রাষটরীয় ব্যবস্থায় পাটির আধিপত্য : 
সব্বশেঘে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় কমিউনিষ্ট পাটির "ভূমিকা 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য | পূর্বেই প্রসঙ্গত; বলা হইয়াছে সোভিয়েট 
ইউনিয়নে রা্রক্ষমতাব আদি উৎস হইল এই পার্ট। গণতান্ত্রিক 

কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে সংগঠিত কমিউনিষ্ট পার্টিই সারা ইউনিয়নে রাষ্ুমন্ত্ 

নিযন্তিত করিরা থাকে | সুতরাং কাগদকলমে এবং আপাত: দৃষ্টিতে 

যুক্তরা্ট হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে উহার পরিচালনায় কেক্তরিকতার্র নীতিই' 
প্রাধান্য পাইয়াছে । অন্যান্য যুভ্তরাষ্ট্রে এইরাপ একশিল। (10000- 
11010) দলব্যবস্থা না থাকায় সেখানে এরূপ কেন্দ্রমুখীতার প্রবণতা দেখ। 

দেয় নাই। 
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ধকেন্ত্র ও সংযোগী গ্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে পারম্পর্িক লম্পর্ক : উহার 

বৈশিষ্ট্য : 

পৃব্রে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল 
তাহাডেই সেখানে কেক্ত্র-বাজ্া সম্পর্ক বহুলাংশে বিবৃত হইযাছে। এখন 
আমরা ইউ, এস্ঃ এস্, আর ও উহার প্রত্যক্ষ অঙ্গবাজ্যগুলিব অর্থাৎ 

সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির মব্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব । 
এই আলোচনার কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য । পৃবের্বই বলা হইয়াছে 

বন্তনানে 15টি সংযোগী গ্রজাতিন্তরেব সমনৃযে ইউ, এস্, এস্, আর ব। 
সোভিয়েট সমাহতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র গঠিত । এই প্রজাতন্্রঙুলি শাসনতাপ্রিক 
দিক হইতে সমমর্ধ্যাদাবিশিষ্ট হইলেও, আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ প্রভৃতির 

দিক হইতে সমান শয়।* ইহাদেব মধ্যে আর, এস্, এফ, এষ্ও 
আব ( রুশ ঘোভিযেট যুক্তরাষ্্ীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ) শুধু সবর্বাপেক্ষা। 

প্রাচীন (1918 সালে প্রতিষিত ) ও মূলরাজ্যই নর, ইহা সমগ্র সোভিয়েট 

ইউনিয়নেৰ 75 শতাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং 10 কোটিব উপর ইহার 

জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদেও ইহা অন্যসব সংযেগী বাজ্যের অগ্রগামী | 
অন্য রাজ্যগুলিব মধ্যেও পবম্পব তারতম্য আছে । পোভিযেট ইউনিয়ন 

ও সংযোগী প্রজাতম্বগুলিব মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক ও যংযোগী রাজ- 

গুলিব অন্তগত বিভিন্ন স্বয়ংখাসিত সংস্থাগুলিব অবস্থান সংবিধানে 13 নং 

হইতে ১৪ নং বানায বণিত ইইবাছে | 
(সপন উল 

* সো'ভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ইহাদের আইনগত ক্ষণতার প্রকাশ নিয়োক্ত বিষয়গুজিতে 

প্রকট । 

(1) তাহাদের আয়তদ, জনসংখ্া।, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ব| সাংস্কৃতিক মানের 

তারতম্য নির্মিশেষে গ্রতিটি সংযোগী রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কক্ষ ''জাতিসমুহের 

মোভিয়েটে'' (99156 ০£ ট৪৮19:0211615 ; সমান প্রতিনিধিত্ব ; 

(2) তাহাদের প্রত্যেকেরই কোন গুকত্বপূর্ণ বিষয়ে সারা ইউনিয়নব্যাগী গণভোট গ্রহণ 
আহ্বানের অধিকার ( 49 উ ধার!) ও ইউ, এস্, এন, আর এর সুপ্রীম সোভিয়েটের 

বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের অধিকার ; 

(3) প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিযামের সভাপতির 

পদাধিকীরবলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম সোভিযেটের প্রেসিডিয়ামের অন্যতম উপসভাপতি 

পদে অধিষ্ঠান ; প্রতিটি সংযোগী প্রঙ্গাতন্ত্বের মন্্িপরিষদ্দের সভাপতির পদ্দাধিকারবলে যুক্ত- 

রাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদেম॥ অন/তম সদন্যপদ্দে অধিষ্ঠান এবং প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের স্বপ্রীম 

কোটের প্রধান বিচারপতির পদাধিকাঁর বলে যুক্রাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের অহ্ঠতম বিচারপতির 
পছ্ধে অধিষ্ঠান। 
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সোভিয়েট সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে 15টি সংযোগী রাজ্যের 

স্বেচ্ছাকৃত মিলনে এবং সমান অধিকার ও মধাদার ভিত্তিতে এবং যুক্ত- 
রাষ্ট্রে ন্যস্ত ক্ষমতার বাহিরে অঙ্গরাজ্যগুবির পূণ স্বাধীনতা স্বীকৃত 
হইয়াছে। যুক্তরাষ্ী ও অঙ্গরাজ্যগুলি উভয়েরই ক্ষমতার পবিধি সংবিধানে 

নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং সংবিধান নিদ্দিষ্ট গণ্তীর মধ্যে প্রতিটি সংযোগী 
রাজ্য সাব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী | যুক্তরাষ্ট্রেরই মত তাহাদের নিজস্ব 
নিদ্দিষ্ট ভখণ্ড আছে, আইনসভা, মন্ত্রিপংসদ, মন্ত্রক প্রভৃতি রা্রশক্তির 

সংস্থাগুলি আছে, নিজস্ব সংবিধান ও নাগরিকত্ব আছে। অবশ্য 

তাহাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সহিত সামগ্তস্যপূর্ণ হইতে হয় । 

সংবিধানে সংযোগী রাজ্যগুলিকে এমন কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে 
যেগুলি যুক্তবার্টেব সাধারণ ধাবণা বিরোধী,--থেমন তাহাদের যুক্তরা্ 

হইতে ইচ্ছামত বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বিদেশী বাষ্ট্রের 

সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনেব এবং ক্টনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের 

তাহাদের সহিত চুক্তি বা সন্ধিতে আবদ্ধ হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 

তাহাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 

অপর পক্ষে সাবা সোভিয়েট ইউনিযনে একই নাগরিকত্ব স্বাপিত হইয়াছে 

এবং প্রতিটি সংযোগী রাজ্যের নাগরিক যুক্তরাষ্রেরেও নাগরিক হইবে । 

যুক্তরাষ্ট্রের * আইন প্রতিটি সংযোগী প্রজাতদ্বের অভ্যন্তরে চালু হইবে 

এবং কোন সংযোগী প্রজাতিস্ত্রের আইনের সহিত যুক্তবাষ্টেব আইনের 

বিরোধ হইলে যুক্তরাচ্ট্রুর আইনই বলব হইবে । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাৰ মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গবাজ্য- 

গুলির উপব প্রভৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে । সংবিধানের 14 নং ধারা 

সোভিয়েট যুক্তবাের ক্ষমতার যে তালিক। দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশ্েঘণ 

করিলেই দেখা যাইবে যন্তবাষ্টের ক্ষমতা এতই ব্যাপক যে অঙ্জরাজ্যগুলির 

তথাকথিত সাব্বভৌমত্বের বিশেষ তাৎপধ থাকে না। অবশ্য তাহাদের 

সাব্বভৌমত্বের সীমানির্দেশ তাহারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় এবং সমানভাবে 

করাব দরুণ তাহাদের সাব্বভৌমত্ব ঠিক ব্যাহত বলা যায় না। 

সণযোগী প্রজাতন্তগুলির উপর সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাধান্য ( 0818- 

10010 ) ইহার সাবা ভূখণ্ডেই ব্যাড এবং পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ে 

ইহার পর্ণ স্বাধীনতায় অতিব্যক্ত | তাছাড়া ইহার প্রকাশ দেখা যায় এই' 

ব্যাপারে যে যুক্তরাষ্্ই নিজ ক্ষমতার পরিধি নির্ণয় করিতে পারে এবং 

ইহাই সংযোগী প্রজাতত্রগুলির ক্ষমতার আদি উৎস | ইহা ইচ্ছা করিলে 

নিজ ক্ষমতার পরিধি বাড়াইতে পারে সংযোগী রাঁজোর ক্ষমতার পরিধি 
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সঙ্কোচ করিয়া | উভয়ের ক্ষমতার মধ্যে এই হ্াসবৃদ্ধি এঁতিহাসিক 
অবস্থার পরিবন্তনের সহিত তাল রাখিয়। চলে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান 
ক্ষমতাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়,-_€1) পররাষ্ট্র সম্পর্ক, প্রতি- 
রক্ষা, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা : (2) জাতীয অথনীতি, সামাজিক ও 

সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ ; €3) যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পক | 

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে আন্তর্জীতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের 

প্রতিনিধিত্ব, অন্য রাষ্টের সহিত সন্ধিপত্র অনুমোদন বা বাতিল করা, 

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন, যুদ্ধ ও শাস্তি 

সম্বদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যুক্তরাষ্ট্রের সমূহ সেনাবাহিনী পরিচালনা এবং 
সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সেনাবাহিনীর সংগঠন সংক্রান্ত নীতিসমহ 
নির্ধারণ, রাষ্ট্রের আত্যস্ুতরীণ নিরাপত্ত। সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি । 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে সোতিয়েট ইউনিয়নের জাতীয় অধধনৈতিক 

পরিকল্পনা রচন], যুক্তরাষ্্রায় বাজেট অনুমোদন ও উহার রুপায়ণের 

বিবরণ পেশ, যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় সংস্থাগুলির আয়ের জন্য কর 
প্রভৃতি নিপ্ধারণ, মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাক্ষসমূহ, কৃষিশিল্প ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান ও সারা ইউনিয়নের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও শ্রম 
আইন সংক্রান্ত মৌল নীতিসমূহ প্রণয়ন ইত্যাদি | 

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধান ও উহার 
সংশোধন অনুমোদন, সংবিধান যাহাতে কাধ্যকরী থাকে তাহার তদারকি, 

সংযোগী প্রজাত্ব্বগুলির সংবিধান যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সহিত 
সামঞ্জস্যপূণ থাকে তাহা নিশ্চিত করা, যুক্তরাষ্ট্রে নৃতন সংযোগী রাজ্যের 
প্রবেশ অনুমোদন, সংযোগী রাজ্যগুলির সহিত পবরা্রসমূহের সম্পর্ক 
সংক্রান্ত পদ্ধতি নির্ীবণ করিয়া দেওয়া, সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে 
পারম্পরিক সীমানা পরিবর্তনের অনুমোদন, সংযোগী প্রজাতত্ত্রগুলির মধ্যে 
নুতন স্বয়ংশাসিত প্রজাতম্ত্র বা স্বয়ংশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন, 
ইত্যাদি | 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অঙ্গরাজ্যগুলির উপর প্রভূত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বর্তমান । সারা ইউনিয়নে 
অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার মাধ্যমেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার অঙ্গরাজ্যগুলির 
উপর যথেষ্ট কর্তৃত্ব বিস্তার করে৷ সংবিধানে যুক্তরাষী ও অঙ্গরাজ্যগুলির 

মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের যে নীতি অনুসরণ কর। হইয়াছে অর্থাৎ কেন্দ্রের নিদিষ্ট 
ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অন্যসব ক্ষমতাই অঙ্জরাজ্যগুলিতে বর্তায় তাহা হইতে 
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মনে হাওয়া স্বাভাবিক যে এখানে অঙ্গরাজ্যগুলিকেই অধিক শক্তিশালী করা 
হইয়াছে | কিন্তু আসলে যে তাহা নয় পব্বেব আলোচনা হইতেই' তাহা 
প্রতীয়মান হইবে । এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপবিষদ অর্থনীতি ও প্রশাসনের 
যেসব বিতাগ যুক্তরাষ্ট্রের এক্তিযাবে, সেক্ষেত্রে সংযোগী প্রজাতন্রগুলির 
মদ্বিপরিঘদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশসমূহ বরখাস্ত করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে 
মস্্রিপিরিষদে দুই শ্রেণীর মন্ত্রকের ব্যবস্থা আছে, কতকগুলি সারা ইউনিয়ন 
মন্ত্রক আবার অন্যগুলি সংযোগী প্রজাতন্ত্রী মন্ত্রক | দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রকগুলি 
তাহাদের নিদ্দি্ কাধ্য প্রধানতঃ সংযোগী রাজ্যদেব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের 
মাধ্যমেই সম্পাদন করিয়া থাকে যেক্ষেত্রে এই মন্ত্রকগুলি কেক্জ্রীয মন্ত্রকের 
অনেকটা নিয়ন্ত্রণাধীন। তাছাড়া প্রকিউবেটব-জেনারেলকে পদোভিয়েট 
ইউনিয়নের আইন সার৷ দেশে কাধ্যকরী করার তদারকির যে ক্ষমতা 
দেওয়। হইয়াছে তাহা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিস্তারিত যাহার মাধামে 
অঙ্গরাজাগুলিতে কেন্দ্র যথেচ্ছ হস্তক্ষেপে করিতে পাবে। অন্য কোন 
যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। এসম্পর্কে যথাস্থানে বিশদ 
আলোচন। কর! হইয়াছে । 

উপরে বণিত সোতিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ক্ষমতাগুলির তালিক৷ 
হইতেই সংযোগী রাজ্যগুলি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া 
যায়। তরে অঙ্গরাজ্যগুলি নিজেদের বহি:শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা ও 
সুষ্ঠু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে এগুলি স্বেচ্ছায় 
মানিয়া লইয়াছে এবং যেহেতু কোন সময়ে ইচ্ছা করিলেই তাহাদের 
ুক্তবাষ্ু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়াব স্বাধীনতা আছে এই ব্যবস্থায় 
তাহাদের সাব্বতৌম ক্ষমতার কোন হানি হয় না। মূল যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
সংযোগী রাষ্রগুলির যেরূপ সম্পর্ক সংযোগী রাজ্যগুলির সহিত উহার 
অন্তর্গত ম্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির এবং ইহাদের সহিত ইহাদের অন্তর্গত 
স্বংশাসিত অঞ্চলগুলির সম্পর্কও অনেকটা একই' ধীচের | 

উপরে সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা ও কেন্রু রাজ্য সম্পর্কে 
সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতে দেখা যায় ইহা অন্যান্য দেশে 
প্রচলিত যুক্তরাু ব্যবস্থা হইতে বেশ কিছু স্বতন্ত্র । সোভিয়েট ইউনিয়নের 
যুক্তরাষরীয় ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রা় ও এককেক্ত্রিকতার নীতির অভূতপূর্ব 
সংহষিশ্রণ হটিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার বিভিম্ব জাতিগোষ্ঠী, উপজাতি, 
শিক্ষেদের স্বাতত্রায ও স্বাধিকার রক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করিয়া একটি বৃহতর 
রাউ্রীয় যন্তার সজীব অক্ষ হিজাবে বাথ স্বান করির। লইয়াছে । এটা 
বস্তয হইয়াছে ফোভিযেট বুক্তরাত্টেহ সস জসগগের একই আদর্শ ও শস্কে- 
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উদ্বদ্ধ হওয়ার জন্য, সেই আদর্শ ও লক্ষ্য হইল একটি শোঘণহীন, 
সাম্যভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্টবাবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং যাহার ধারক 

ও বাহক হুইল সারা ইউনিয়ন ব্যাপী একটি দৃঢ়সংবদ্ধ কঠোর শৃঙ্খলাযক্ত 
রাজনৈতিক সংস্থ। অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পা্টি। 

290600০5660 769 017169 

1, [11106 2 +090561121761065 016 09189(61 101:0199217 
চ১০ড/০5+/, (1956), [90. 817-825. 

2, ৪* বি, 1791091 & 000 01, 00. 171, 00. 51-56. 
চু, 01010010901) 

3০ ও. 01961 002, 01৮. 010. 1৬, 0. 61-64. 
4. &* খত ৬5181101915 5 00. 01) 010. 1৬. 
5. &৯ (৮ প্ঞটআ £ 00. ০1,, 107, 501- 505. 
6, ০. 03118015290, 012. ০10১ 7811 | 010. ৬১ 9695. 36. 

সু. 700150910010% 
7১. 79010810119 £ 000. 011১ 0015. 4. 



দশম অধ্যায় 

স্গোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি 
(1186 €-010770670196 ৯2৪65 01116 ১০৮০৫ [)108071 ) 

সাপ ইউনিয়নে দলব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 8 পশ্চিমী গণতন্ত্র হইতে 
পার্থকট 

সোভিয়েট রাষ্থ্রে কমিউনিষ্ট পার্টির স্থান ও ভূমিকা এতই গুরুত্বপূর্ণ 
যে উহাকে বাদ দিয়া সোভিযেট শাসনব্যবস্থার আলোচন৷ “হ্যামলেটের? 

ভূমিক! বাদ দিয়! “হ্যামলেট? নাটক অভিনয়েরই মত হইবে | আজকাল 
প্রায় সব দেশেই বিশেষত: গণতান্ত্িক দেশগুলিতে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা 

প্রচলিত । কিন্তু এইসব দেশে রাজনৈতিক দল বলিতে যাহা বুখায় 
সোভিয়েট কমুউনিষ্ট পাটি ঠিক সে ধরণের নয়, ইহা কিছুটা স্বতশ্র। 
গণতন্ত্রে াজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় এক একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক 

আদর্শ ও কর্মসূচির ভিভ্িতে সংঘবদ্ধ জনগণের ভিন্ন ভিন্ন দল, যাহার! রাষ্ট্রে 
সহাবস্থান করে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের জন্য নিবাচকমণ্ডলীর সর্বাধিক 
সমর্থনল!তভর জন্য অবিরাম প্রতিযোগিতা চালাইয়া যায় । সমকালীন 

বিভিন্ন সমস্যা ও সেগুলি সমাধানের উপায় সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে মতভেদ 

থাকিলেও দেশের সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামে৷ প্রভৃতি মৌলিক 
বিঘয়ে তাহাদের দৃষ্টিতঙ্গীর পার্থক্য থাকে না। যে দল বা দলীয় জোট 
যখন নির্বাচকমণ্ডলীর সবাধিক সমর্থন লাভ করে তখন ক্ষমতাসীন হইয়া 
শাসনযন্ত্ পরিচালনা করে । অন্য দল বা দলগুলি তাহাদের কার ও 

নীতির বিরূপ সমালোচনা করিয়। জনগণের সমক্ষে তাহাদের দোঘক্রটি 

তুলিয়া ধবিতে প্রয়াসী হয় যাহাতে পরের নিবাচনে নিবাচকমণ্ডলী শাসক- 
দলকে বর্জন করিয়া তাহাদের সমর্থন করে । একাধিক দলের সহাবস্থান 

ও নিবাচকমণ্লীর সমর্থন লাভেব জন্য পবস্পরের সহিত প্রতিযোগিতার 
স্বাধীনতা হইল গণতন্বে দলব্যবস্থার বিশেঘত্ব । অপরপক্ষে সোভিয়েট 

ইউনিয়নে একটিমাত্র দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত, তাহা হইল কমিউনিষ্ট পার্টি । 
অবশ্য অন্যান্য অরাজনৈতিক সংগঠন থাকিতে পারে, যেমন সমবায় সংস্থা, 

শ্রমিক সংস্থা, যুব সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংস্থা, ইত্যাদি । কিন্ত রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন দলের অস্তিত্ব সোভিয়েট ইউনিয়নে বরদাস্ত করা 
হয় না | বলা হইয়া থাকে এখানে আরও রাজনৈতিক দল থাকিতে পারে 
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মাত্র এই শতে যে উহাদের মব্যে একটি মাত্র ক্ষবতাশান থাকিবে অন্যেরা 

থাকিবে কারাগারে । 

সংবিধানে স্বীকৃতি £ 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে অনেক দেশেই গণতন্বেব পতন হইয়া এক- 

দলীয় একনায়কত্বের উদ্ভব হয়, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জার্মীনীব 
নাৎসিদল ও ইটালির ফ্যাসিষ্ট দল ; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই দুই দেশেব 
পরাজয়ের সঙ্ষে সঙ্গে সেখানে এক দলীয় একনায়কত্খেবও অবসান হয় | 

কিন্ত ক্ুশিয়ায় জারতম্বের পতনের পর অক্টোবর বিপ্রবের সাফল্যের 
সাথে বলশেতিক দলের যে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা আজ পযস্ত 

অব্যাহতভাবে চলিতেছে । বলশেভিক পাটি কিছুদিন পরে কমিউনিষ্ট পার্টি 
নাম গ্রহণ কবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে একদলীয় প্রথার আর একটি 

বিশেষত্ব হইল যে ইহার অস্তিত্ব সংবিধানে স্বীকৃতি এবং সংবিধান অন্য 
কোন রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দেয় নাই | পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতে 
যদিও রাজনৈতিক দলগুলি দেশের শাসনকাধ্য পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা 
গ্রহণ করে এবং প্রকৃতপক্ষে শাসনযন্ত্রের চালকশক্তি জোগায় বল! যায় | 
কিন্তু তাহা করে শাসনতন্ত্রের বাহিরে থাকিয়া, শাসনতম্ত্রে তাহাদের স্বীকৃতি 
নাই, যর্দিও তাহার! শাসনতন্ত্র বিরুদ্ধ নয় এবং শংসনতম্র কোন দলকেই' 

বিশেষ সুবিধা দেয় না। বতমান সোতিয়েট সংবিধানে দুইটি ধাত্বা 

একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিকে শুধু স্বীকৃতিই দেয় নাই, উহাকে বিশেষ সুবিধা 
ও মধাদাও দিযাছে । সংবিধানে 126 নং ধারায় বলা হইয়াছে, 

“শ্রমিকশ্রেণী, কর্মরত কৃঘক ও বুদ্ধিজীবীদের সব্বাপেক্ষা সক্রিয় ও 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকগণ স্বেচ্ছায় সোভিয়েট ইউনিয়নের 

কমিউনিষ্ট পাটিতে একত্রিত হয় এবং এই পার্টি কমিউনিষ্ট সমাজ গডিয়। 

তুলিবার সংগ্রামে লিপু মেহনতি মানুঘদের অগ্রণী এবং সরকারী ও বেসরকারী 
সকল শ্রমিক সংগঠনগুলিব পথপ্রবশশক 1 
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141 নং ধারায় বলা হইয়াছে:,__“'শিব্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করিবার 
অধিকার মেহনতি মানুঘদের নিম্নোক্ত সংস্থা ও সমিতিগুলিকেই নিশ্চিতভাবে 
দেওয়া হইবে £ কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্থাগুলি, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি, সমবায় 
সমিতিগুলি, যুব সংগঠনগুলি ও সাংস্কৃতিক সমিতিগুলি |” 

উপরোক্ত ধার দুইটির একটিতে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিকে সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের জনগণের নেতৃস্থানীয় বলিয়। স্বীকার করা হইয়াছে এবং অন্য 
ধারাটিতে কয়েকটি অরাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক দল হিসাবে 

একমাত্র কমিউনিষ্ট পাটিকে নিব্বাচনে প্রাথী মনোনয়নের অধিকার দেওয়] 

হইয়াছে । 

আঁদ্রে ভাইসিন্সকি (ঞ100161 ড591)1151) কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে 

লিখিয়াছেন,_“শ্রমিকদের একনায়কত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূণণ নীতি হিসাবে 
ইউ, এস, এস্, আর-এর রাজনৈতিক ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক, সামাজিক 

ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল কর্ম তৎপরতার ক্ষেত্রেই কমিউনিষ্ট পাটির পথ- 
প্রদশক ও নেতৃত্বের ভূমিক1” (006 701161091 69319 ০0? 099 0.9. 9. [২. 
০01001)911965--95 (116 17099 111]9078116 10711011916 ০0? 006 ড/0111175 

০1859 ৫4০620191)1--01)6 16901106 2170 01190101110 1010 ০01 079 001া000- 

17156 1211 11) 21] 96105 ০06 90017017010) ৪0০19] 200 0010019] 

2০001165-) 1 পাটির এই নেতৃত্বের ভূমিকার প্রকাশ 1939 সনের 20শে 
মাচ তারিখে পাটির অষ্টাদশ কংগ্রেসে সংশোধিত আকারে গৃহীত পাঁটি 
সনদের প্রস্তাবনায় (1১581716) পাওয়া যাইবে ! উহাতে বলা হইযাছে. -_- 

সোভিয়েট ইউনিযনের কমিউনিষ্ট পার্টি, আন্তর্জীতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 

একটি অংশ হিসাবে ইউ, এস্ , এস্ , আর-এর শ্রন্মক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ 
পুরোধা এবং ইহাঁৰ শ্রেণী গঠনের সব্রোচ্চ ধারা | ইহা! শ্রমিক শ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব দৃদীকরণের সংগ্রামে সমাজবাদী ব্যবস্থার সমপ্রসারণে শ্রমিক ও কৃঘক 
শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রভৃতি যাবতীয় সোভিয়েট জনগণকে নেতৃত্ব 
দেয় । ইহ] শ্রমিক শ্রেণীর সকল সংস্থার প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ ও ইহা 
সাফল্যের সহিত কমিউনিষ্ট সমাজ গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী | 

2. 21005 22206 6০ 15010177966 02030108655 (৫০: 51650০61010) 9711 105 51150260. 

01 006 01£9,12899610213 80 500:1০6899 01 10৩ ছ02001276 7001018 3 09120000111 

181 0:591515820205, 0505 213101095 509010518615৩১, 0310 02292319961 008. 

800. 01015] 9০0০0166155,” (21৮ 1£1), 
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পাটির সাংগঠনিক নীতিসমূহ £ নেতৃত্বের একচেটিয়া! কর্তৃত্ব, বজ- 
কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলা, গণতান্ত্রিক কেক্দ্রিকতাঁ ও যৌথনেতৃত্ব ইত্যাদি 3 

পার্টির কঠোর নিয়মশৃঙ্খল1 ও মভাদশ গত এঁক্য 3 
অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতই কমিউনিষ্ট পাটিও একটি বিশেষ 

মতবাদে বিশ্বাসী এবং তদনুযারী বিশেষ লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য, একটি 
যন্ত্রও বটে। মতবাদটি হইল বহবিতকিত মাক্স-লেনিনীয় মতবাদ যাহাতে 
বলা হয় বতমান পৃজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ধনিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক 
শ্রেণীর শোঘণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আনুষঙ্গিক সামাজিক অন্যায়, 
অবিচার, উৎপীড়ন নিরসণ করিবার একমাত্র উপার হইল ধনতম্ত্ের 

উচ্ছেদসাধন এবং শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যেখানে ক্রমে ক্রমে 
রাষ্ট্রের বিলোপ হইবে এবং অস্তবতীকালে সবহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইবে | মার্ষের মতে এঁতিহাসিক বিবতনের ফলেই ধনতন্্ব 
নিজের পতন ডাকিয়া আনিবে, কিন্ত লেনিন উহা ত্বরান্বিত করিবার জন্য 
সহিংস সমাঁজতান্বিক বিপ্রবের আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেন 
এবং এই কন্দ্রপন্থা লইয়াই বলশেভিক € পরে কমিউনিষ্ট ) পাটি সংগঠিত 
করেন এবং এই পার্টিই র্ুশিয়ায় জারতম্ত্ের পতনের পর রাষ্্রশক্তি দখল 
করিয়া সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তোলে এবং কমিউনিষ্ট পার্টিই উহার 
ধারক ও বাহকের ভূমিক। গ্রহণ করে । এই মতবাদের চরম লক্ষ্যে 
উপনীত হইবার জন্য বিভিন্ন ধাপে তদানীন্তন পরিস্থিতি অনুযায়ী পার্টি 
তাহার নীতি ও কাধক্রম €( যাহাকে বলা হয় "পার্টি লাইন* ) রচনা করিয়। 
চলে যেগুনি আবার পাটি রাষ্টরযন্ত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করে । এই “পার্টি 
লাইনঃ নির্ধারণ করে উহার উদ্ধতন নেতৃত্ব যাহা পাটি সংগঠনের সকল 
স্তরের সংগঠনগুলির উপর ও প্রতিটি সত্যের উপর বাধ্যতামূলক । প্রত্যেকটি 
সত্যকে উহা বিনা দ্বিধায় নিঃশর্তভাবে ও নির্খতভাবে পালন করিয়। 
চলিতে হয় এবং উহার কোন প্রকার লঙ্ঘন ব! প্রত্যবায় কোন সত্যের 
পক্ষে অত্যন্ত হেয় বিচ্যুতি (৫6%18007) ও জঘন্য অপরাধ বলিয়৷ 
বিবেচিত ও দণ্ডিত হয় । কমিউনিষ্ট পার্টি সোভিয়েট ইউনিয়নে একাটি 
একক, সম্পূর্ভাবে একতাবদ্ধ ও কেন্জরীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন একশীলা তুল্য 
(280011080) দল যাহাতে একটিমাত্র ইচ্ছাশক্তি ও মতাদশ (যাহ। পাটির 

নেতৃত্ব নির্ধারণ করিয়। দেয় ) কার্ধ্যকরী হয় | পার্টি সকল সত্যের নিকট পূর্ণ 

মতৈক্য ও শৃঙ্খলাবোধ দাবী করে, কোনক্মপ সন্কীর্ণ উপদল গঠন বরদাস্ত 

করে না যাহাতে পার্টির রক্য ব্যাহত হয় । কমিউনিষ্ট পার্টি মার্স - 
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লেনিনীয় মতবাদে অবিচল বিশ্বাসী জনগর্ণের একটি দৃঢ়সংবদ্, অখণ্ড 
সংগঠন । 

গণতান্ত্রিক কেক্দ্রিকত৷ £ 
সোভিয়েট রাষ্্রবিজ্ঞানীরা কিন্ত পার্টির অখণ্ডততার (00100110005) 

সঙ্গে ইহার আর একটি লক্ষণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার (49201090810 

০9010811571) উপরও সমান জোর দিয় থাকেন | ইহা পাটির সাংগঠনিক 

কাঠামোর অন্তনিহিত একটি মৌল নীতি যাহা পাটির সব নিম্ুস্তরে সাব- 

জনীন অংশ গ্রহণের নীতির সহিত সবৌচ্চ স্তরে নেতৃত্বের কেন্দরীকরণের 
সমন্বয় ঘটায | 1952 সালে গৃহীত পার্টির নিয়মীবলীতে (58:0199) ইহার 
বিশ্লেষণ পাওয়] যায় । 21 নং নিয়মে নিম্বোক্ত সূত্রগুলিতে ইহার ব্যাখ্য। 
করা হইয়াছে 2 

(ক) সর্বনিশ্ন হইতে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যস্ত পার্টির সকল পরিচালক 
সংস্থার পধায়ক্রমে নিরাচনের প্রথা ; 

খে) কিছুদিন অন্তর এই পরিচালক সংস্থাগুলিকে পাটির যে সংগঠন 
উহাদের নিবাচিত করে তাহার নিকট জবাবদিহি করার দায়িত্ব : 

(গ) পার্টির কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও সংখ্যালঘুর সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট 
নতি স্বীকার ; 

(ঘ) নিম়ুস্তরের' সংস্থাগুলির উচ্চতর সংস্থার সিদ্ধান্ত নিশতে পালনের 
বাধ্যবাধকত। | 

পাটির সংগঠনের বিন্যাস সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব । 
তাহ। হইতে দেখা যাইবে ইহা পিরামিডের আকারে বিন্যস্ত যাহার ভূমিতে 
আছে অসংখ্য প্রাথমিক সোভিয়েট স্থানীয় সকল অধিবাসী কর্তৃক প্রত্যক্ষ- 
ভাবে নিবাচিত এবং তাহাদের উপরে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত বিভিন্ন স্তরের 

পার্টিসংস্থানগুলি, প্রত্যেকটি স্তরের সোভিয়েট পরবতী উচ্চস্তরের সোভিয়েটকে 

নিরাচিত করে 1 এইভাবে সারা-ইউনিয়ন স্তরে পাটির সবে!চ্চ সংস্থা 

পার্টর নিখিল ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয় । বিভিন্ন স্তরের এই নির্বাচিত 
সংস্থাগুলি কিন্ত সর্বক্ষণ কাজ করে না। কিছুদিন অন্তর উহাদের অধি- 
বেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং মধ্যবতীঁকালে উহাদেরই নিবাচিত একটি অপেক্ষা- 

কৃত ক্ষুদ্র সংস্থা একাটি কমিটি দেনন্দিন কাজ চালাইয়। থাকে, কিন্তু কংগ্রেস 

বা সোভিয়েটের নির্ধারিত নীতিগুলির কাঠাযোর মধ্যে এবং উহারা অনেক 
কাজই যাহা. করে তাহা কংগ্রেস বা সোভিয়েটের*“অধিবেশনে সম্মতির জন্য 

উপস্কাপিত্র করে ! .সোভিয়েট রাষ্ট্রবিক্ঞানীদের মতে এই থে নিরাচনের 
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মাধ্যমে নিমুস্তরের সংস্থাগুলি কর্তৃক উচ্স্তরেয় সংস্বাগুলির গঠন এবং 
নিবাচিত সংস্থার নির্বাচনকারী সংস্থার নিকট কাষের বিবরণ দাখিল করা 

ব|৷ জবাবদিহি করাব বাধ্যবাধকতা এগুলি পাটির সংগঠনে গণতান্বিক 

নীতিব অভিব্যক্তি । এছাড়া গণতান্ত্রিক কেক্দিকতার নীতি আর একতভীবেও 
পাটি সংগঠনের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের (20097 79109 0501090120) প্রক্রিয়ার 

উপর গুরুত্ব দেয তাহা হুইল পার্টির সদস্যদের নানা অধিকার ও কতব্য 

প্রতিষ্ঠায । পার্টির সনদে সদস্যদের নিম্লিখিত অধিকাবগুনির উল্লেখ 

করা হইবাছে 2-- 

পার্টি সংগঠনে আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া (770 1715 
7067700190) ও 

(ক) পার্টির সভায়” ও পার্টির সংবাদপত্রে পাটির নীতি সংক্রান্ত বিঘষে 
খোলাখুলিভাবে কিন্তু স্ুশৃঙ্খলভাবে আলোচনাব অংশ গ্রহণ করার অধিকার ; 

(খ) পার্টির সভায় ( বাহিরে নফ ) পার্টির কোন পদাধিকারী ব্যভির 
সমালোচনা করাব অধিকার ; 

_ (ণ) পার্টি সংস্বাগুলিতে নির্বাচন কবিবাৰ ও নির্বাচিত হইবার 
অধিকার ২ 

(ঘ) যখন কোন জদস্যেব আচরণ বা কারকলাপের সন্বন্ধে পাটির 
সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব হব তাহাতে উক্ত সদস্যের উপস্থিত থাবি বার 

শধিকার ; টি 

(ড) পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি পধন্ত বিতিন্ন শবে যে কোন পাটি সংখ্ব।র 

নিকট প্রশব করিবার বা বিবৃতি দিবার অধিকার | 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ কবা যাইতে পারে এগুলি সরকারের সদরে 

নাগরিকদের অধিকার ও কতব্যের অন্রূপ | 
স্মরণ রাখ! প্রয়োজন উপবে বণিত পাটির সভাব বা অংবাদপত্রে 

খোলাখুলিতভাবে আলোচনার অধিকারের অথথ হইল যতক্ষণ পযন্ত পাটি 
নীতিসংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই ততক্ষঈণই এই অধিকার 

প্রযুক্ত হইতে পারে । কোন নীতি একবার গুহীত হইলে পার্টির কোন 
সদস্যের সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার থাকে না, তখন তাহার 

একমাত্র কর্তব্য হইল উহ? অক্ষরে অক্ষরে পালন কবা । না করিলে পানু, 
শৃঙ্খলাভঙ্গের অপবাধে দণওগ্রহণ করিতে হয় । তাছাড়৷ উত্বতন পাটিসংস্থার 

সিদ্ধান্তগুনি নিমুতন সংস্থাগুলির উপর বাধ্যতামূলক | ইহাই হইল গণতাপ্রিক 
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কেক্দ্িকতা নীতির তাৎ্পর্ষ। নিম্বতম সংস্থাগুলির বা একক সদস্যদের 

স্বাধিকার ততদরই স্বীকৃত যতদূর পার্টির নেতৃত্ব আপত্তিজনক মনে না করে। 

পা্টিব কাধ্যপালিকা সংস্থাগুলি তাহাদের নিবাচক সংস্থা, যেমন 
কংগ্রেস, কনফারেন্স বা সোভিযেটদের কাছে দায়ী, কিস্ত তাহারাই আবার 

উহাদের অধিবেশন ডাকার মালিক। স্ুতবাং অধিবেশন অতিরিক্ত বিলম্বিত 

কবিযা কাধতঃ দায়িত্ব এডাইতে পাবে | পৃবেই বলা হইরাছে পাটি 

সংস্থাগুলি সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হইয়৷ থাকে । আপাতদৃষ্টিতে ইহা 
খবই গণতান্ত্রিক | কিন্তু সোতির়েট ইউনিয়নে কোন স্তরেই বিশেষ করিয়। 

উত্বতন স্তরে নিবাচনে প্রতিত্বন্দিতা করার রীতি নাই | কাহাকে নিবাচন 

প্রাথা কর] হইবে প্রাথমিক পর্যায়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা হইলেও পাটি 

নেতৃত্ব একজনকেই প্রার্থী মনোনীত করে এবং তাহার পর অন্য কোন 
সদস্যের প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হওয়া শঙ্খলাভঙ্গ বলিয়৷ ধরা হয় এবং 
কেহই তাহা করিতে সাহস করে না । সুতরাং দেখা যাইতেছে 

কমিউনিষ্ট পার্টির “গণতান্বিক কেন্দ্রিকতায়*' গণতত্ব অপেক্ষা কেন্দ্রিকতার 

মাত্রাই অনেক বেশী | 

সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কমিউনিষ্ট পাটির এই একাধিপত্য যে 
অগণতান্ত্রিক তাহা স্বীকার করেন না| গ্রিগোরিয়ন ও ডলগোপোলতের 
তাঘায়--“ইউ, এস্, এস্, আর-এ একটিমাত্র পাটি অর্থাৎ কমিউনিষ্ট 
পার্টির অস্তিত গণতষ্েব নীতি খণ্ডন কর) দূরে থাক বরং উহার পণ 
রূপায়ণ সম্ভব করে 1”* তাহাদের মতে সোভিয়েট ইউনিয়নে একটিমাত্র 
দল থাকার কারণ  সোভিয়েট সমাজ বততমানে একীভূত এবং অখণ্ড । 
সেখানে বতমানে অন্য কোন দলের শ্রেণী ভিত্তি নাই ; কৃষক, মজদ্র, 

বুদ্ধিজীবী সকলেই একই স্বার্থ ও লক্ষ্যের দ্বারা একতাবদ্ধ এবং কমিউনিষ্ট 
পাটি সকল মেহনতি মানুঘদের সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান 

করে । তাহাদের মতে কমিউনিষ্ট পাটির একচ্ছত্র আধিপত্য জোর করিয়। 

চাপাইয়৷ দেওয়৷ হয় নাই, স্বাভাবিক এতিহাসিক কারণেই ইহার উৎপত্তি । 

তাহারা উল্লেখ করেন সোভিয়েট বাষ্রপ্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে কমিউনিষ্ট পাটি 
অন্যান্য দলের সহযোগিতায় সরকার গঠন করে, কিন্ত উহারা প্রতিবিপ্রুব 

চক্রান্ে নিগত হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর সহিত তাহাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয় । 
বুলগেরিয়া, চেকোশ্মোভাকিয়া, জি, ডি, আর প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে 

ক. 14 02120272101 & ০ 30০18০০1০---)701102101517819 ০ 5905156 ১6৪৮৩ 

4, (1971), 2, 94. 
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আজও একাধিক দলের অস্তিত্ব রহিয়াছে কারণ সেখানকার সামাজিক 

পরিস্থিতিতে নূতন সমাজব্যবস্থা। গড়িয়া তোলার কাজে সকল দলের সহ- 
যোগিতা সম্ভব হইয়াছে । সুতরাং একটি দল থাক বাঞ্চনীয় কি একাধিক 

দল সেটা প্রশ্ব নয, প্রশ হইল কে দলের নেতৃত্ব করিবেন এবং কি নীতি 
অনুস্থত হইবে । কমিউনিষ্ট পার্টি ইহাব উচ্চ মর্ধাদার অধিকারী হইয়াছে, 
জনগণেব স্বার্থের বথার্থ প্রতিফলন করিতে পারিয়াছে এবং সাম্যবাদী সমাজ- 
ব্যবস্থা গঠনে দক্ষ নেতৃত্ব দিতে পারিয়াছে বলিয়৷ । ইহার ব্যাপক সদস্য 

তালিকাই ইহার প্রচুব জনসমথনের তথা গণতান্ত্রিক প্রকৃতিব সাক্ষ্য দেয়। 
পার্টির আর একটি নীতি হইল যৌথ নেতৃত্ব (০০911606156 198.061:5110) | 

লেনিন এই নীতির উপর জোর দিয়াছিলেন | তাঁহার মতে একজন মানুষ 

যতই প্রতিভাধর হউন তীহার মত ত্রান্ত হইতে পারে বা একদেশদশী হইতে 
পারে । সুতরাং অনেক্ষের যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণই' শ্রেয়; | সংবিধানে 
একজন রাষ্ট্রপতির পরিবতে সভাপতিমণ্ডলীর ( [95101 ) প্রবর্তন 

এই' নীতিবই স্বীকৃতি । অবশ্য সময়ে সময়ে অসাধারণ বাক্তিত্বসম্পন্ন একজন 
নেতার আবির্ভতাবে এবং জরুরী অবস্থায় এই নীতির সাময়িক বিরতি হইয়াছে, 

যেমন ট্্যালিনের আমলে এবং ক্রশ্চেভের আমলের শেঘের দিকে | কিন্তু 

তাহা সাময়িক বিচ্যতি । বতমানে যৌথ নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যগোষ্টী ৪ 

কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও এঁক্যের প্রয়োজনের উপর “পাটি কতটা গুরুত্ব 
আরোপ করে সেকথা আগেই বল৷ হইয়াছে । তাহার পরিপ্রেক্ষিতে জন- 

গণের কমিউনিষ্ট দলভুক্তি যে খুবই সীমাবদ্ধ হইবে একথা বল! বাহুল্য | 
হিটলারেব নাৎসী পাটি ও মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট পাটির মতই কমিউনিষ্ট 

পার্টিও দেশের নূতন বাছাই কর লোকদের লইয়া একটি সুসংবদ্ধ গোষ্ঠী । 
ইচ্ছা করিয়াই ইহাব সভ্যপদ কঠোরভাবে নিয়মিত করা হইয়াছে যাহাতে 
সভ্যসংখ্যা এমন সীমিত থাকে যাহাতে পাটির সদস্যদের গুণগতমান এবং 

কঠোব শৃঙ্খল] উচ্চগ্রামে বাধা থাকে | সোভিয়েট নেতাদের মতে পার্টির 

শক্তি সংখ্যার উপর নিভর করে না, করে উহার এঁক্য ও শৃঙ্খলাবোধের 
উপর | 1917 সালে যখন পাটি (বলশেভিক ) প্রথম ক্ষমতা দখল করে 

তখন উহার সভ্য সংখ্যা দৃই লক্ষের উপর ছিল না । পরবতাঁ দশকে উহ 

বাড়িয়া 1,500,০00-এ পড়ায় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে উহা৷ 3,000,009 

তে দাঁড়ায় ও যুদ্ধের মধ্যে জরুরী কাজের প্রয়োজনে সভ্য সংখ্যা আরও 
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বাড়ান হয় ।* পাটির বাহিরেও পাটির মতবাদে বিশ্বাসী ও পার্টির, সমথক 
বহুলোক পাটির সদস্য তালিকাভুক্ত হইতে উৎসুক সব সময়েই থাকে কিন্তু 
পাটি নীভিগতভাবে যথেচ্ছ সংখ্যাবৃদ্ধির বিরোধী, সেজন্য পার্টিতে প্রবেশ 
লাভের শর্ত এতই কঠিন রাখা হইয়াছে যাহাতে খুব বেশী সংখ্যক লোক 
তাহা পূরণ না৷ করিতে পারে । 1934 সালে ষ্র্যালিন এ সম্পর্কে বলিয়।- 
ছিলেন,_-“যে কেহ এ রকমেব পাটির সভ্য হইতে পারে না, এ পার্টির 

সভ্যপদ বাখিতে হইলে যে রকমের কষ্টসহিষ্ ও দুঃসাহসী হওয়া প্রয়োজন 

সকলের সে যোগ্যতা থাকে না । সকলের আগে মেহনতি মান্ষদের 

সন্তানরা যাঁহাবা অভাব ও সগগ্রাম, অবিশ্বাস্য কষ্ট এবং বীরোচিত 

প্রয়াসের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তাহারাই এই পাটির সভ্য হইবার যোগ্য | 

পার্টির নিয়ম অনুসারে পাটির সভ্যপদ প্রার্থীদের তাহাদের যোগ্যতা 
সম্বন্ধে পাটি সভ্যদের স্বপারিশ গ্রযোজন হয | কত্রজনের সুপারিশ দরকার 

সেটা বিভিন্ন সময়ে পরিবতন করা হইয়াছে । 1939 সাল হইতে নিন 

হইয়াছে প্রাথীকে এমন তিনজন অত্যের স্গপারিশ দিতে হইবে যাহার! 

অন্ততঃ তিন বৎসর সত্য পদভুক্ত আছেন এবং উল্ত প্রার্থীকে অন্ততঃ এক 
বৎসর পূর্ব হইতে জানিয়াছেন | প্রার্থীর বযস অন্ততঃ 18 বসব হাওয়া 
প্রয়োজন | 23 বত্সবের কম বয়সের প্রাথীদেব কমিউনিষ্ট যুব সংস্থা কম- 
সোমলের “(0৫010501001) সদস্য হইতে হয় এবং সেক্ষেত্রে তিন জনের মধ্যে 

একজন কখ্ঈসোষল কমিটির সদস্যের আ্পারিশ দিতে হয় । সভ্য তালিকা- 

ভুক্ত হইবার পর্বে অন্ততঃ এক বৎসর প্রার্থী বা শিক্ষানবীশ খাকিতে হয় । 
এই' সময় তাহাকে পাটির ইতিহাস, উহাব মূলনীতি, উহার ক্রিয়াকৌশল 
প্রভৃতি সন্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয় এবং তাহাকে যেসব কর্তব্যের ভার 

দেওয়া হয় তাহ। যথাযথ পালন করিতে হয়। তারপর যাহাবা নিদিষ্ট পরীক্ষায় 

উত্তীণ হয় তাহার প্রাথমিক পাটি সংস্থার সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে 

পূর্ণ সভ্যপদ লাভ কবে | প্রাথমিক সংস্থার নিদ্ধান্ত জেলা বা! শহরের 
সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষ । নিদিষ্ট পবীক্ষায় উত্তীণ হইতে হইলে প্রার্থীকে 
প্রমাণ দিতে হইবে যে তাহাব কোন স্বাথপ্রণোদিত উদ্দেশ্য নাই, বূভৌয়! 

বস্পর 
মানসিকতা নাই, সে একান্তভাবে কমিউনিঃ মতবাদে বিশ্বাসী, তাহার 

পপ পাস পান্না সপ সপ সাাস্পিস্পাাাপাসস্পাাপাশাশিশাাগালশ রা শা শী পিপাসা শপ শশা শাক শিম ০ শিশিরে পদ ০ 

1104? স্যলে পার্টি সচিবের রিপোর্ট অনুসারে ছয় লক্ষেরও অধিক সভ্যদের মধ্যে প্রায় 

অর্ধেক যুদ্ধের মধ্যে সভ্যপদভুক্ত হয়। 1956 সালে ফেব্রুয়ারী মাসে 7,215,50চ সভ্যের 

মধ্যে 6,796,896 জন পূর্ণ সভ্য ছিল এবং 419,609 জন প্রাথ সদস্য (09:5178665 ০: 
81651019659) ছিল | (৬. 0. 90: 961506 00109010510105, 19659 0. 665) 
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নাগরিক দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত | সকলে কিন্ত প্রার্থী হইবার 
যোগ্য নয় | ব্যবসাদার, ফাটকাবাজ, যাজক ও কলাকরা প্রাথী হইবার 

অযোগ্য বিবেচিত হয় । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে পাটিতে প্রবেশলাভ অতিমাত্রায় আয়াসসাধ্য ও 

দক্ষর এবং এখনই দেখ যাইবে পাটির সভ্যপদ বক্ষা করিয়। চলা ও সমান 

আয়াঁসসাধ্য, কিন্তু সভ্যপদ হইতে খাবিজ হওয়া মোটেই কঠিন নয়। 

যেকোন সময় সভ্যপদ ত্যাগ করা যায় তাহাতে কোন বাধা নাই, তাছাড়া 

পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা বিন্দুমাত্র অবহেলা করিলে বা সভ্যদের কতব্য ও দায়িত্ব 
পালনে গাফিলতি করিলেও সদস্য পদচ্যত হয় । 

সদস্যদের কওব্য ও দায়িত্ব 2 
কমিউনিষ্টরা পার্টিকে সচেতন লৌহকঠিন নিসমশম্থর। দ্বারা গ্রথিত 

একটি সুসংহত সগগ্রামশীল সংস্থা বলিষা বর্ণনা কবিয়া থাকে | সুতরা 

পারট্রি সভ্যদেব উপর নানাবিধ ক্ঠোর নিয়ম্্রণ 'আবোপ কবা হয় | অবশ্য 

সত্যদের কোন গপ্তমন্ত্র গ্রহণ কবিতে হয় না বা বিশেঘ কোন বর্ণে 

শার্ট বা ইউনিফম্ম পরিতে বা ব্যাজ ধারণ করিতে হয় না। কিন্ত প্রতিটি 

সদগ্যকে মস্কোর কেন্দ্রীয় দপ্তরে তথা স্থানীয় দপ্তরে নাম তালিকাভুক্ত 
করিতে হয এবং সভ্যপদেন কার্ড পাওয়া মাত্রই তাহাব উপর কতকগুলি 

কতব্য ও দাযিত্ব আগ্িিয়া পডে | নিয়ে প্রধান প্রধানগুলি বণিত হইল | 
0) নূতন সদগ্যকে একটি প্রবেশিকা কী দিতে হয তারপব নিয়মিত" 

ভাবে মাসিক টাদা দিতে হয় যাহ] সমর সময় তাঁহার" আয়ের শতকব। তিন 

অংশ পযন্ত হইতে পারে । তাছাড়াও নানাবিধ দাতব্য, স্মতিরক্ষামূলক 
প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও সাময়িক অনুদান দিতে হয় । 

(2) নিজ মনোমত হোক বা না হোক 'অকৃণ্ঠভাবে পার্টি নীতি ও 
কার্মসূচীপন্বলিত 'পাটি লাইন' মানিয়া লইতে হয় | 

(3) প্রতিটি অদস্যকে মবিচলভাবে পাটির নিয়মশুদ্থখলা ও পাট্বি 

নির্দেশ ব নিঘেধ মানিয়া চলিতে হয | সেখানে ভালমন্দ বিচান বরিবাৰ 

অবকাশ থাকে না ব। নিজস্বার্থ বা হিতের কথাও চিন্ত। বরিতে পাবে না। 
(4) প্রত্যেক সদস্যকে দেশের এবং পার্টির রাজনৈতিক জীবনে একটি 

সক্রিয় ভূমিক। গ্রহণ করিতে হয়, অথাৎ শুধু নিচিত্রয় সমর্থন ও প্রশত্তি নয, 
নিজ জীবিকা অর্জনের জন্য শ্রম ছাড়াও পার্টির সেবায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ 

করিতে হয়, যেন পাটির সভার অনুষ্ঠান করার আয়োজনে সাহায্য করা, 

নৃতন সদস্য সংগ্রহ করা, পাটি কমিটিতে কাজ করা ইত্যাদি । 
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(5) কমিউনিষ্ট মতাদর্শ স্থন্ধে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিতে মার্কস্- 
লেনিনের নীতি ও পার্টির গুরুত্বপর্ণ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলি 
সুষুতাবে আয়ত্ব করিয়া সেগুলি পার্টি বহিভতি জনগণের কাছে বুঝাইয়৷ 

দিতে পার্টির সদস্যকে নিরলস কাজ করিতে হয় । 

(6) রাষ্্ী ও শ্রমের ক্ষেত্রে নিয়মশৃঙ্খলা পালনে ও উৎপাদন এবং 

নিজ কাজে যোগ্যত। বৃদ্ধির ব্যাপারে অন্যদের নিকট দৃ্টাস্ত স্থাপন করিতে 
হয়। 

(7) ব্যবসাদারী ও অন্যান্য অর্থকরী বৃত্তি হইতে বিরত থাকা ও 

মুনাফার দিকে দৃষ্টি না দেওয়া এবং নিজের আয়ের যতটা অংশ সম্ভব 

পেন্সন ভাগ্ডার প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর ভাগ্ডারে প্রদান করা সদস;দের 

কতব্য | 

পার্টির সত্যদের এইসব কঠিন দায়দায়িত্ব পালন কবিতে হয় । অপর- 

পক্ষে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সদস্যদেন কিছু সুযোগ-সুবিধাও আছে । প্রথমতঃ রুজি- 

রোজগার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা ও পদোন্নতি সম্পর্কে কিছুটা বিশেষ সুবিধ৷ পাটি- 

সভ্যর! পায়। আরও অনেক বিষয়ে, যেমন হাসপাতালে বা বিশ্রামতবনে 

আসন সংগ্রহ ব্যাপারে পার্টি সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অবশ্য 

প্রথম কথা সদস্যদের দায়দায়িত্ব পালন, তারপর স্থুযোগ সুবিধা | 

আত্মসমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ £ 

যেহেতু সোতিয়েট ইউনিয়নে কোন প্রতিত্বন্দী দ্বিতীয় দল নাই 

কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে আত্মসমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কর৷ 

হইয়াছে । পার্টি বাহির হইতে সমালোচন৷ চায় না । সেজন্যই আত্যস্তরীণ 

সমালোচনার ব্যবস্থা | প্রতোকটি সদস্যের কার্যকলাপের কিছুদিন অন্তর 

সমীক্ষা করা হয়, সে কতটা পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা এবং সভ্য হিসাবে কতব্য 

ও দায়িত্ব যথাযথ পালন করে কিনা, পার্টির প্রতি তার আনুগত্য অবিচলিত 

কিনা অথব! পার্টির নীতি হইতে বিপথগামী হইতেছে (৫৫5%190070) কিনা 

সে বিঘয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় | ক্রটি-বিচ্যুতি প্রমাণিত হইলে দণ্ডের 

ব্যবস্থা হয়, চরমদণ্ড হইল পার্টি হইতে বহিকার। পাটির কোন সভ্য 

যদি কোন সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয় তাহার উপর লক্ষ" রাখিবার 

জন্য গুগুচরবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয় এবং গুপ্তচরদের নজর রাখিতে অন্য 

লোকদের নিযুক্ত কর! হয় | তদন্তের ফলে যাহাদের সম্বন্ধে শৃঙ্খলাতঙ্গ, 

পার্টি নীতি হইতে বিচ্যুতি (৫5%16100) বা! নাশকতামুলক কাজের অভি- 
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'যোগ পাওয়া যায় দলের সভায় ডাকাইয়৷ তাঁহাদের জিজ্ঞাপাবাদ করা হয় | 

তখন কোন ক্ষেত্রে অভিযুক্ত সত্য অভিযোগ অস্বীকার করিয়া আত্মপক্ষ 
সমর্থনে সফল হন আবার কেহ' ক্রটি স্বীকার করেন । সেক্ষেত্রে শুরুতর 
অপরাধ না হইলে তাহাকে সতক করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হয়, আবাব 

গুরুতর অপরাধ হইলে পাটি হইতে অপসাবণ (0189) করা হয, যাহব 

অর্থ তাহার রাজনৈতিক মৃত্যু, কখনও কখনও বিশেঘত: ট্র্যালিনেব আমলে 
পৃথিবী হইতেও অপসারণ করা হইত ॥ সময়ে সময়ে এই অপসারণ ক্রিষ! 
(0185) ব্যাপক আকাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । যেমন হইয়াছিল 1922-23 

সালে, আবার ট্র্যটালিনের আমলে 1928-29 সালে এবং 1933 হইতে 1938 

সালের মধ্যে । 
৮ 

কমিউনিষ্ট পাটির শাখা-সংস্ছাসমূহ £ 
পাটির মূল সংগঠন ছাডাও কতকগুলি শাখা আছে যেগুলি ইহার 

নিয়মিত সভ্যসংগ্রহে সাহায্য করে | এগুলি অল্পবয়স্ক কিশোর ও যুবকদের 
লইয়৷ গঠিত ৷ কমিউনিষ্ট পাটির প্রতিষ্ঠাতার উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে 
তাহাদের অভিনব সংগঠনের সাফল্য ও ভবিঘ্যৎ নির্ভর করিবে কতটা তাহারা 

আগামী দিনে বংশধরদের-যাহাদের জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন 

অভিজ্ঞত। নাই--নিজেদ্দের মতবাদে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন । 
সেজন্য তাহারা তরুণ বংশধরদেব রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য এইসব 

তরুণদের সংস্থার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। নিম়ে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

দেওয়া হইল । 

(1) লিটল্ অক্টোব্রি্ুস. 0:1075 0০69৮71513) ৪ 
৪ হইতে 1] বৎসরের বালকদের লইয়া এই সংস্থাটি গঠিত । একজন 

'পায়োনিয়ারেরঃ (7890991) নেতৃত্বে পাঁচজনের এক একটি ক্ষদ্র দলে 
(11175) বিভক্ত হয় । আবার এপ পাঁচটি ছোট দল লইয। অপেক্ষাকৃত 

অধিক বয়স্ক একজন “কমসোমলের' সভ্যের নেতৃত্বে এক একটি বড় দল 
(01007) গঠিত হয় | ইহাদের “কোন নিদিষ্ট কাজ নাই । ইহাদের 

নেতৃস্বানীয়রা৷ দলগত ক্রীডাদির মাধ্যমে তাহাদের মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে কাজ 
করিবার মনোভাব ও দায়িত্বজ্জান উন্মেঘের চেষ্টা করিয়া থাকেন । 

(2) পরবতী সংস্থা হইল “ইয়ং পায়োনিয়াবস্£ ০০108 710106619) | 

ইহ গঠিত হয় 9 হইতে 14 বৎসর বয়সের কিশোরদের লইয়া | ইহারা 
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কয়েকটি বিগেডে (১:৪০) বিভক্ত, প্রতিটি ব্রিগেডের নেতৃত্ব করেন একজন 

“কমসোমলের* সভ্য | এই সংস্থার একটি কাজ হইল সভ্যদের মধ্যে পড়াশুন।, 

শ্রমমূলক কাজ ও সমষ্টিগত কর্মের প্রতি একটা সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা 
কটি করা এবং তাহাদের মধ্যে সত্য ও. সততা, নিষ্ঠা, সহিঝ্তা, বয়ঃ- 
জ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সাহচযের মনোভাব জাগ্রত করা । এই সংস্থায় 

প্রবেশলাভ সহজ, কিন্তু যদি কোন সভ্য দলের কাছে প্রত)াশিত গড় মানে 

মাস দুই-এর মত সময়ে পৌছাইতে না পারে তবে তাহাকে অপসারিত কর 

হয়। প্রায় দুই কোটির মত বালক-বালিকা এই সংস্থার সত্য । সত্যদের 

প্রধান কাজ হইল বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সহায়তা করা | পড়াশুনায় 

মনোযোগ ও সদাচরণে তাহারা অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বাপন 
করে । এদের ব্যবহারের জন্য সার দেশে বড় বড় প্রাসাদ, ভবন, উদ্যান 

ও খেলার মযদান নাখা হইয়াছে । গ্রীগ্মকালে ইহখরা নানাস্থানে প্রমোদ- 
ভ্রমণ ও অভিযানে বাহির হঘ এবং স্থানে স্থানে শিবির স্থাপন করে । 

(3) ইহার উপরের সংস্থাটি হইল “কমসোমল? (01005010015) 

15 হইতে 26 বৎসর পর্যন্ত বযসেব যুবকগণ এই সংস্থায় যোগদান করিতে 
পারে । ইহাদের কাধতঃ কমিউনিষ্ট পাটিব অপেক্ষাকৃত বয়:ননিষ্ঠ সভ্য বলা 

যাইতে পারে । এই' সংস্থায় প্রবেশ প্রাথথীর উহার দুইজন সভ্যের অথব৷ 

কমিউনিষ্ট পার্টির একজন আদস্যের সআ্পাবিশ লাগে । ন্মযোগ্য প্রার্থীকে 

প্রার্থী থাকা কালেই অপসারণ কবা হয়? 26 বসব বয়স অতিক্রমের: 

পরও সভ্য থাকা যাঁয় তবে ভোটাধিকার বিহীন উপদেষ্টা হিসাবে | কোন 
কমসোমলের সভ্য কমিউনিইঈ পার্টিৰ মদস্য নিবাচিত হইলে কমসোমলের 
সভ্যপদ খারিজ হইয়া যাষ, যদি না তিনি এ সংস্থার কোন কর্মসচিবের 

পদাভিঘিক্ত থাকেন । 

কমসোমল সংস্থাব শাখা কারখানাধ, রাষ্টীধ ও যৌথ খামাবে, নিয় ও 

উচ্চ বিদ্যালয়গুলিভে দেখ! যায় | ইহাদের এধান কাজ হইল ইহার সভ্য- 

গণকে তথা সাবাবণ যুবসমপ্রদায়কে নিজেদের মাতৃভূমির সেবায় একান্ত- 

ভাবে নিয়োজিত করিবার সম্বন্ধে শিক্ষিত করা । কমসোমল সংস্থা দেশের 

রাজনৈতিক জীবনে এবং কমিউনিষ্ট সমাজ গডিম়! তোলার কাজে সক্রিয় 

অংশ গ্রহণ করে | শ্রছাড়া ইহা কমিউনিষ্ট পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে 

নানাভাবে সাহায্য কবে, যেমন নিবক্ষর ভোটারদের 'ভাট দিতে শিক্ষা 

দিয়, বিমান চানকদের শিক্ষা দিয়া, গৃহহীন, অভিভাবকহীন, বিপথগামী 
শিশুদের বড বড় শহরের পথ হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহাদের সংশোধন 
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করিয়া এবং সাধারণভাবে যুবসংগঠনগুলিকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়া। কম- 
সোমল সভ্যদের খেলাধূলার ব্যাপক কর্মসূচী পরিচালিত করে, তাহাদের 
সাধারণ শিক্ষার বিস্তারিত ব্যবস্থা করে এবং সভ্যদের মধ্যে যাহারা 

প্রতিশ্তিবান তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য 
প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এককথায় বল যায় দেশের যুবশক্তিকে 
সংগ্রামী কমিউনিষ্ট এতিহ্যে শিক্ষিত কবিয়া তোঁল৷ ইহার প্রধান বত । এক- 

লক্ষেরও অধিক কমসোঁমল সদস্যগণ বিভিন্ন সোভিয়েটেব নিবাঁচিত প্রতি- 
নিধি | প্রায়ই বিভিন্ন কমসোমল সংস্থা সাবা দেশেব পক্ষে প্রয়োজনীয় 

প্রকল্পে উদ্যোগী হয়] 

পার্টির দুইটি সমর্থক ও সহায়ক সংস্থা £ 
কমিউনিষ্ট পার্টিতে প্রবেশাধিকার ইচ্ছাকৃতভাবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ 

হওয়ায় মোট সোভিয়েট জনসংখ্যার অল্প অংশই পাটির সদস্য হইয়া থাকে । 
মোট জনসংখ্যা! 20 কোটির মধ্যে 4 কোটির মত কমিউনিষ্ট পার্টি ও 

উহার শাখাগুলির সভ্য তালিকাভুক্ত অর্থাৎ প্রায় 20 শতাংশ মাত্র এবং 
ইহাদের মধ্যে মাত্র 60 লক্ষের মত প্রাপ্তবয়স্ক ॥ সেজন্য অন্যান্য সংস্থা 

হইতে পাটির সমর্থনের প্রয়োজন অনুভূত হয় | এই রকম দুইটি সংস্থা 
হইল শ্রমিক ইউনিয়ন ও সমবায় সমিতি | ষ্ট্যালিন অনুভব করিয়াছিলেন 
যে শ্রমিক ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি ও বিভিন্ন স্তরের সোভিয়েটগুনির 

সাহায্য ছাড়৷ বৃর্জোয়া শ্রেণীর উৎসাদন করিয়া! সবহারাদের একনারকত্ব 
প্রতিষ্ঠঠ করা বা সমাজতম্ব গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। সংবিধানে এই 

দুই শ্রেণীর সংস্থাগুলির অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হইয়াছে । 126 নং ধারায় 
পার্টি ছাড়া যে সমস্ত সংস্থায সোভিয়েট নাগরিকদের একত্রিত হইবার 

অধিকাব দেওযা৷ হইয়াছে তাহার মধ্যে এই দৃইটির স্থান আছে । 142 যং 
ধারায় নিবাচনে প্রার্থী মনোনীত করিবার অধিকারও পার্টিসংস্থা ছাড়া এই 

দুইটি সংস্থাকে দেওয়া হইয়াছে । শ্রমিক সংস্বাগুলিকে “কমিউনিজমের 
বিদ্যালয়” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ উারা শ্রমিক শ্রেণীর 
অগ্রসর ও অনগ্রসর অংশের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করিবে এবং 
জনসাধারণের ষহিত তাহাদের পুরোগামীদের মিলন ঘটাইবে | সমবায় 

সমিতি সম্পর্কে সংবিধানের 5 নং ধারায় ইছাদের 'সম্পভ্িকেও রাস্্রীয 

সম্পত্তির সঙ্গেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্িক সম্পত্তির অন্তর্গত 

বলিয়া বর্না“করা হইয়াছে । 
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কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন বিন্যাস £ 

সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠনের একটি বিশেষত্ব 
হইতেছে যে ইহা সারাদেশের জনগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষার নীতিতে 
প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার কাঠামো পিরামিডের আকৃতি বিশিষ্ট এবং ভূমি হইতে 
শিখর পযন্ত বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত (1016181001091) | পার্টির প্রতিষ্ঠাতারা 

বৃঝিয়াছিলেন যে জনগণের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ না রাখিতে পারিলে 
কোন দল জনগণের আস্থা বা সমর্থন রাখিতে পারে না এবং উহার অস্তিত্ব 

বিপন্ন হয় । সেজন্য তাহার] পাটির সংগঠনকে সার! দেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক 
স্তরে ছড়াইয়া৷ দিয়াছেন এবং উচ্চস্তরের সংস্থাগুলি নিমস্তর হইতে 
নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে “গণতান্ত্রিক 
কেন্দ্রিকতা, পার্টি সংগঠনের আর একটি মৌল নীতি । উহার তাৎপধও 

পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । একার্ট লক্ষণীয় বির যে সোভিয়েট ইউনিয়নে 
পার্টির সংগঠন ও সরকারের সংগঠন সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত । এখন 

আমরা সংক্ষেপে সংগঠন-বিন্যাসের বণনা করিব । 

পার্টি পিরামিডের ভূমিতে রহিয়াছে অসংখ্য প্রাথমিক সংস্থা, এগুলিই 
হইল পার্টির মেরুদওস্বরূপ যেহেতু ইহার! প্রত্যক্ষভাবে জনগণের মধ্যে 
দৈনন্দিন কাজ করে । দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে পাটির সিদ্ধান্তগুলি 
কাযকরী করা, তাহাদের মধ্যে দল সম্বন্ধে প্রচারকাধ চালাইয়া৷ রাজনৈতিক 

দিক হইতে শিক্ষিত করা, বিভিনন কলকারখানা ও ক্ষেতখামারের অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে শ্রমিকদের উদ্যোগী করিয়া 
তোলা এগুলিই হইল দলের প্রাথমিক সংস্থাগুলির কতব্য, এক কথায় 
দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা। এই 

প্রাথমিক সংস্াগুলি স্বাপিত হয় কলে, কারখানায়, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ 

খামারগুলিতে, যন্ত্র ও ট্যাক্টর কেন্্রগুলিতে ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে, 
লালফৌজ ও নৌবাহিনীর কেক্দ্রগুলিতে, অফিসে, গ্রামগুলিতে এবং শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানপ্তলিতে যেখানেই অন্ততঃ তিন জন পাটির সভ্য থাকে । উল্লেখ 

কর যাইতে পারে যে প্রত্যেক স্তরের কাঠামেটি মোটামুটি একই ধরনের 
যদিও অংশগুলির নামে পার্থক্য থাকিতে পারে | প্রত্যেক সংস্থাতেই একটি 

নিবাচিত সাধারণ সভা থাকে যাহা কনফারেন্স বা কংগ্রেস নামে অভিহিত । 
ইছণ অনেকদিন অন্তর মিলিত হয় ১ মধ্যবতীঁকালে ইহার দ্বারাই নিবাঁচিত 

একটি কমিটি উহার কাজ চালাইয়া যায়, অবশ্য উহার সিদ্ধান্তগুলি মূল 

সংস্থার অনমোদনের জন্য পেশ করিতে হয় এবং উহা দ্বারা বাতিলও 
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হইতে পারে | এছাড়া সিদ্ধান্তগুলি কার্করী করার জন্য এক বা একাধিক 
সচিব সহ একটি কর্মদণ্তর (6%9০861%০ 00168 01 ০0110171066) থাকে 

বিভিন্ন নামে । সব স্তরেই' উচ্চস্তরের সিদ্ধান্তগুলি নিম্স্তরের সংস্থাগুলির 

অবশ্য পালনীয় এবং এসব সিদ্ধান্তের কাঠামোর মধ্যেই ইহাদের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে হয় | বিতিন্ স্তরগুলি হইবে- প্রাথমিক সংস্থা-_নগর (০5) 

ও জেলা (15101) সংস্থা-এলাকা সংস্থা (41652, 78105 0)1521015811017) 

- অঞ্চল (7২961017), চত্তর (06716016$) ও সহযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির 

(07100 [২০8109) সংস্বা--সারা ইউনিয়নের পাটি সংস্থা। সর্বশেষ 

সংস্থাটির সংগঠন সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচন৷ প্রয়োজন । 
কমিউনিষ্ট পাটির শী প্রতিষ্ঠান হইল সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেস 11 

[0010 000.61938) এবং ইহার কেন্দ্রীয় কমিটি (09091 00101071060) | 

পাটির চূড়ান্ত কততৃত্ব অন্ততঃ তত্বগতভাবে এই প্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত। সারা 
ইউনিয়নে প্রতি 1000 হাজার সত্য পিছু একজন করিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধি 
ল্ইয়া এই কংগ্রেস গঠিত হয়, কাজেই ইহার আয়তন হয় বিশাল । 

বিংশতম কংগ্রেমে সভ্য সংখ্যা হইয়াছিল 1355 | কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 
কংগ্রেস বতমানে প্রতি 4 বছরে অন্ততঃ একবার করিয়া আহত হয়, পৃৰে 
হইত প্রতি 3 বছরে একবার। মস্কোতে ইহার অধিবেশন অনুষ্টিত হয় 

আড়ম্বরযুক্ত বর্ণাঢ্য পরিবেশে । অধিবেশনের অন্তর্বতীকালে অনুচিত পার্টির 
কার্ধের বিবরণী পেশ করা হয়, ভবিষ্যৎ কাধক্রমেন প্রস্তাবও উপস্থাপিত 
হয় এবং অনেক সময় যাহা করা হইয়াছে তাহার আন্ষ্ঠানিক অনু- 
মোদন লওয়া হয়। কিন্ত 1939 হইতে 1952 পধস্ত কোন কংগ্রেস আহত 
হয় নাই । কংগ্রেসের প্রতিঅধিবেশনে দুইটি অতি প্রয়োজনীয় কা 

অবশ্যই সম্পাদন করা হয়-0) সমকালীন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশে পাটির 
নীতি নিধারণ ও (2) কেন্দ্রীয় কমিট নির্বাচন । 

পাটির সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হইল কেন্দ্রীয় কষিটি (0670:2] 
00101710196), ইহাকে পাটি সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র বলা যায় এবং পার্টির 

নীতি নির্ধারণের উৎসও বটে। ইহা পাটি ও সরকারের মধ্যে সেতুস্বরীপ। 
লেনিন বলিয়াছিলেন, “আমাদের প্রজাতন্ত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব৷ 
সাংগঠনিক প্রশে পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেশ ছাড়া কোন রাষ্ট্রীয় 

প্রতিষ্ঠানই সিদ্ধান্ত লইতে পারে না।” কংগ্রেস অধিবেশনগুলির অন্তর্বতী- 

কালে কেন্দীয় কমিটিই সমূহ কার্ধ নির্দেশনা করে । আগের নিয়ম অনু- 
সারে কেন্ত্রীয় কমিটি 70 জন করিয়া “পূর্ণ সদস্য ও সহযোগী সদস্য 
(81051718169) লইয়া গঠিত হইত | বৎসরে তিন চারবার করিয়া ইহার 
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অধিবেশন হইত | নূতন নিয়মে ইহা! 133 জন পূর্ণ সভ্য এবং 122 জন 
সহযোগী সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং বৎসরে অন্ততঃ দুইবার ইহার 
অধিবেশন হয় | পূর্বে বছরে অন্ততঃ একবার বা একাধিকবার কেন্দ্রীয় 
কমিটি বিভিন্ন স্তরের সংস্থার কমপচিব (9৪17 99016181195) ও অন্য 

নেতৃস্থানীয় মভ্যরেের লইয়৷ গঠিত পাটি সন্মেলন (9৪10 (00206619006) 
আহ্বান করিত ।£ যদিও সাধারণতঃ কংগ্রেসের] সিদ্ধান্তগুলি কার্ধকরী 
করাই কেন্দ্রীয় কমিটির মুখ্য কাজ, কংগ্রেসের অধিবেশন অনেক দিন অন্তর 
হওয়ায় কমিটিকে অনেক বিষয়ে নিজের উদেযোগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 

হয়, অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে পরবতাঁ কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে | 
কমিটির সিদ্ধান্তগুলি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তেরই সমপর্ষ*য় ভুক্ত | 

বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত পাটির কয়েকটি সংস্থ! ঃ 
কেন্দ্রীয় কমিটির আয়তনও এত বড় যে কাধকরভাবে এবং ভ্রতভাবে 

ইহার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয় না| সেজন্য ইহাকে অনেক কাজের 

ভারই ইহার সভাপতি, মুখ্যসচিব, কয়েকজন সহকারী সচিব ও কয়েকটি 
বিশেঘ সংস্থার উপর ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে । এই বিশেষ সংস্থাগুলি 

হইল--খলিট বুরো (০17 801০), অর্গ বুরো৷ (01 89:০), সচিবালয় 

(99০19081121), হিসাব পরীক্ষক কমিটি ও পাটি নিয়গ্রণ কমিশন (41- 

[1775 (01100010656 9700 11) 1১819 00200] 001010159107) | এখন 

আমরা সংক্ষেপে এগুলি সম্বন্ধে আলোচন! করিব । 

1952 সালের পৃবে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রধানতঃ ইহার দুইটি সাবকমিটির 
_পলিটবুরো 'ও অগবুবো-মাধ্যমে কাজ করিত । এখন এই দুইটির 

স্থলে প্রেসিডিয়াম নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে । তবুও এই দুইটি 

॥, 1919 সাল হইতে ইহা বৎসরে আরও বেশীবার আহত হইত, কিন্ত 1934 সালে 

বন্ধ হইয়। যাষ | আবার 1959 স।লে কংগ্রেস ইহাকে পুনকজ্জীবিত করে এবং বৎসরে 

একবার করিয়! ইহার অধিবেশনের ব্যবস্থ( করে| কিন্তু 1949 হইতে 1952 পর্যন্ত ইহার 

অধিবেশন ডাকা! হয নাই। 1962 সালের নৃতন নিয়মে ইহার কোন উল্লেখ নাই। পার্টির 

আঞ্চলিক নেতাদের লইয়া গঠিত এই সংস্থাটি ঢুইটি প্রয়োজনীর উদ্দেশ্য সাধন করিত । এক- 

দিকে ইহা দেশের অভ্যন্তরে কি ঘটিতেছে বা না ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে পার্টির সদর দণ্তরকে 

অবহিত করিত, অন্যদিকে মস্কোস্থিত পার্টির উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ আঞ্চলিক নেতাদের চিন্তা - 

ভাবনার আভাব পাইবার সুযোগ পাইতেন | সন্মেলনগুলি নাধারণতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ 

অর্থনীতি ও পাটির কাজকর্মের দিকেই মনোযোগ দ্বিত। 
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সংস্থার গুরুত্ব হেতু সংক্ষিপ্ত আলোচন। প্রয়োজন । 1919 সালে পার্টির 
অষ্টম কংগ্রেসের একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই দৃইটি সংস্থার ত্ষ্টি হয়। 
পার্টির শীর্বস্বানীয় অল্পসংখ্যক নেতাদের লইয়৷! পলিটবুরো৷ গঠিত হয়। 
সেজন্য ইহার আয়তন বড় একটা পরিবত্তন হইত না । প্রথমে ইহা পাঁচ 
জন পূর্ণাঙ্গ সদস্য লইয়৷ গঠিত হয়। পরে এই সংখ্যা 11 জন পবস্ত 
বৃদ্ধি পায়, তাহার সঙ্গে কয়েকজন সহযোগী সভ্যও (৪105]79159 ০1 
08100108663) লওয়। হইত 1 ষ্ট্যালিন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন 

ইহার সভাপতি ছিলেন এবং বলা বাছল্য অতিমাত্রায় ইহার কার্য প্রভাবিত 
করিতেন । কাজের স্থবিধার জন্য এবং এক এক বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ 

দিবার জন্য ইহার কয়েকটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল । তাছাড। বিভিন্ন 

সমস্য। সম্বন্ধে তথ্য আহরণ ও অনুসন্ধানের জন্য এবদল বিভিন্ন ক্ষেত্রে 

বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছিল । তন্থগতভাবে যদিও পলিটবুরো 
কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সাবকমিট মাত্র ছিল এবং শেঘোক্ত সংস্থা পার্টি 
কংগ্রেসেব অধীন ছিল, আসলে কিন্তু পলিটবুরোই সমগ্র পার্টি সংগঠনের 
তথ সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যমণি স্বরূপ ছিল | ষ্ট্যালিনের ভাঘায়, “পলিট- 
বুরে৷ পাটির সর্বোচ্চ সংস্থা; রাষ্ট্রের নয়, এবং পাটিই সোভিয়েট রাষ্ট্রের 
সবোচ্চ নির্দেশক শক্তি ।” যে মৌল নীতিগুলি পার্টির কাষধকলাপ তথা 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের কাধষ্যক্রম নিয়প্রিত করিত সেগুলি পলিটবুরোই প্রধানত: 
বচনা করিত | ইহা! হইতেই এই সংস্থার গুরুত্ব প্রতিভাত হইবে | 

অর্গবুরো। (072819)--কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা গঠিত দ্বিতীয় যে 

গাবকমিটি পাটি সচিবালয় ও পাটির সদর দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট 
ছিল তাহা হইল অগবুরে | পার্টির সংগঠনে ইহার স্থান পলিটবুরোর 
মত গুরুত্বপৃণ না হইলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয় | পলিটবুরোর মতই 
ইহার আযতন সময় সময় কিছুটা কমবেশী হইত বটে তবে খুব বেশী 
পরিব্তন হইত না। পলিটবুরোর মতই ইহাও পার্টির শীর্বস্থানীয় নেতাদের 
লইয়া গঠিত হইত এবং অনেক নেত! দুইটি সংস্বারই সাধারণ সদস্য 
থাকিতেন । ইহার কমতৎপরতা প্রধানত: পাটির সাংগঠনিক ক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধ থাকিত, অপরপক্ষে পলিটবুরে৷ প্রধানতঃ রাগনৈতিক ক্ষেত্রেই 
সক্রিয় থাকিত | 

প্রেসিডিয়াম (5795108508)__1952 সালের পার্টি কংগ্রেসে সংগঠনের 
গুরুত্বপণ পরিবতন সাধন করিয়। নৃতন নিয়ম (৩ 969066 0০1 006 
00150007715 2815) গৃহীত হয় । এই পরিবত্তীনের হেতু সম্বন্ধে সে 

28. 
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সময় নানা জল্লনাকল্পনা হয়। ইহার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ ' এই যে 

পাঁটির শীর্ঘ নেতৃত্বকে জটিল্তা মুক্ত করা ও অপেক্ষাকৃত তরুণ ও প্রতি- 
শ্তিসম্পনন তথা আঞ্চলিক' নেতাদের এই সংস্থায় স্থান দিবার জন্য পাটির 
শীঘ নেতৃত্বকে বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে নতন নিয়ম গৃহীত হয়। এই নিয়ম 
অনুসাবে পলিটবুরো ও অর্গবুরো বিলোপ করিয়া উহাদের স্থলে যে প্রেসি- 
ডিয়াম স্থাপিত হয় তাহ প্রথমে 25 জন পর্ণা্গ সভ্য ও 11 জন সহযোগী 
সত্য মোট 36 জনকে লইয়া গঠিত হয়। একজন বাদে পলিট বরোর 

পর্বেকার অন্য সব সদস্যই ইহাতে স্থান পাঁন এবং পৃবের ন্যায় ষ্ট্যালিনই 
ইহারও সভাপতি থাকেন | ট্র্যালিনের মৃত্যুর পৰ 1953 সালে নিয়ম 
পরিবর্তন করিয়া ইহার সত্য সংখ্যা 14তে কমান হয়-10 জন পূর্ণাঙ্গ সদস্য 
ও 4 জন সহযোগী । ষ্ট্যালিনের স্থলে ম্ালেনক্ভ ইহার সভ'পতি হন । 
এই নৃতন সংস্থাই পার্টির শক্তিকেন্দ্র হইয়াছে | তত্বগতভাবে যদিও কেন্দ্রীয় 
কমিটিই' পাটির যৌথ নেতৃত্ব প্রদ্দান করে আসলে কিন্তু প্রেসিডিয়ামই এখন 

এই' নেতৃত্ব দেয় শুধু পার্টিকেই নয়, রাষ্্রকেও বটে। কি পররাষ্সম্পর্ক 
সংক্রান্ত বিষয়ে, কি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, কি বিভিন্ন অর্থ- 
নৈতিক প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং পাটির সাংগঠনিক ব্যাপারেও 
রুশিয়ার যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি রচনা হয প্রথমে পার্টির এই 
সংস্কাটিতে অর্থাৎ প্রেসিডিয়ামেই হইয়৷ থাকে এবং সেগুন পাটির সচিবালয় 
(99015191190 সর্বস্তরের পাটি সংস্থার নিকট পৌছাইয়া দেয় | রাস্্ীয় 

বিঘয় সংক্রান্ত নীতিগুলি রাষ্্রশক্তির সংস্বাগুলির মাধ্যমে রূপায়িত হয়। 

যেহেতু রাষ্ট্রের কণধারগণ পাটির শীর্ঘ নেতৃত্বেও অবস্থিত পার্টি ও রাষ্ট্রের 
মৌলনীতিতে কোন সংঘধেব সম্ভাবনা থাকে না । তত্বের দিক হইতে 
প্রেসিভিযাঁম কেন্দ্রীয় কমিটির স্থষ্টি হইলেও আসলে ইহা কেন্দ্রীয় কমিটিকে 
পরিচালনা করে । প্রেসিডিয়ামই কমিটির অধিবেশন আহ্বান করে এবং 
অধিবেশনের অন্তর্বতীকালে কেন্দ্রীয় কমিটির কার্য পরিচালনা করে । 

সচিবালয় ব৷ পার্টির সদর দগ্ডর (১০০19121191--7১81 11020- 

900911619) £ 

পার্টিব অন্যতম গুরুত্বপৃণ সংস্থা হইল সেক্রেটারিয়েট বা পার্টির সদর 
দণ্ডুর | 1952 সালের নূতন নিয়ম পলিটবুরে। ও অগবুরোব বিলোপসাধন 

করিলেও এই সংস্থাটিকে রাখিয়। দেয়, বরিও ইহার গঠনে সামান্য কিছু 
পরিবর্তন করে, যেমন পূর্বের সেক্রেটারি জেনারেলের পদটি তুলিয়া (দিয়া 
উহার স্থলে দশজন সদস্য বিশি একটি সচিবমণগডলী প্রবর্তন করে এবং 
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ট্যটালিনকে উহার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত করে| ট্র্যালিনের মৃত্যুর পর 
ইহার সংখ্য|। পাচে কমান হয়। ষ্ট্যালিন 1922 সাল হইতে 1953 সালে 

তাহার মৃত্যু পধন্ত একাদিক্রমে প্রথমে "সেক্রেটারি জেনারেল ও পবে 
খেক্রেটারি হিসাবে পাটির সদর দগুরের পরিচালনা করেন এবং 1941 সাল 

হইতে ইহার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রীর পদটি'ও গ্রহণ করেন, এইতাবে পার্টি 
ও সরকারের যৌথ নায়ক হন । তাহার মৃত্যুর পর ম্যলেনকভ প্রধান 
সেক্রেটারি নিযুত্ত হন | কিন্ত পরে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলে প্রধান 
সেক্রেটারি পদে ইস্তফা দেন এবং ক্রুশ্চেত প্রধান সেক্রেটারির পদ গ্রহণ 
করেন। কিছুদিন পরে তিনি দুইটি পদেই অধিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ ষ্ট্যালিনের 
দই' পদ একই ব্তক্তির গ্রহণ করার নীতিতে ফিরিয়া যান। বতমানে 

অর্থাৎ ক্রুশ্চেভের পতজ্ঘর পর হইতে কিন্তু আবার পদ দৃইটিতে একই 
ব্যক্তির যুক্ত থাকার নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে । কমরেড ঝেজনেভ প্রথম 
সচিব ও কোসিগিন প্রধানমন্ত্রী রহিয়াছেন। 

পাটি সেক্রেটাবিয়েট পাটির সকল কাজ পরিচালন করে, শুধু কেন্দ্রীয 
সংস্থবাতেই নয় পাটির বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তরেও বটে । ইহার বিভিন্ন বিভাগে 

বহু সহ স্থায়ী কর্মচাবী কাজ করে, অন্য কোন দেশে পার্টিব এত বৃহৎ 
দপ্তর দেখা যায় না। ইহা অন্য দেশেব পাটিব তুলনা সোভিয়োট 

কমিউনিষ্ট পার্টির কাজের গুকত্ব ও বিস্তারেরই সাক্ষ্য দেয়। মস্কোতে 

অবস্থিত পাটির সদব দপ্তর সারা দেশে, এমন কি বিদেশেও পা্টিব কাধ- 

কলাপের তদাবকি করে । ইহার সংগঠন প্রায় “দরকারী দপ্তবগুলিরই 
অনুরূপ | কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, যানবাহন প্রভৃতি তত্বাবধানের জন্য সরকারের 

ন্যায় পার্টির দপ্তরেও বিভিনন বিভাগ আছে, এগুলি সরকারের সংশিষ্ট 

বিভাগগুনির প্রশাসনের উপর নজর রাখে এবং পাটির নীতি অনুস্যত 

হইতেছে কিনা লক্ষ্য রাখে | অর্গবুরো বিলুপ্ত হইবার পর পার্টি- 

সেক্রেটারিয়েট উহার অনেক কাজের ভার লইয়াছে। পাটির সাংগঠনিক 

ক্ষেত্রেও ইহার বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন কাষের তত্বাবধান করে, ঘেমন একটি 

বিতাঁগ পাটির সভ্যদ্দের কারধকলাপ তত্বাবধান করে, অন্য একটি বিভাগ 
শিক্ষানবীশ সদস্যদের পার্টির মতবাদে দীক্ষিত করার তত্বাবধান করে, 
আবার আর একটি বিভাগ পার্টির প্রচারকাধ্য পরিচালনার দাবিত্ব এছণ কবে 

এবং এই সম্পর্কে প্রেস, প্রকাশন কাধ, ক্লাব, রেডিও, নাটামঞ্চ, গ্রন্থাগার 

প্রভৃতি জনসংযোগ যন্ত্রের মাধামে পাটির কর্মসূচী বিজ্ঞাপিত করে | ইউনিয়ন 
রিপাবলিক, অটোনমাস্ রিপাবলিক, রিজিয়ন, এলাকা।, নগর ও জেলান্তরেও 
সদর দপ্তরের ধাঁচে কিন্ত অত ব্যাপক আকারে নয় এক একটি আঞ্চলিক: 
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দণ্তুব থাঁকে উহাদের সীমিত ক্ষেত্রে পার্টির কার্বকলাপ পরিচালনা ও তত্বা- 

বধানের জন্য | মস্কোস্থ পাটির সদর দপ্তর ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । 

একাদিক্রমে 30 বৎসর ধরিয়া ইহার অধ্যক্ষ হিসাবে ট্র্যালিনই সেক্রেটারি- 
য়েটের এই বিশাল সংগঠন দক্ষতার সহিত গড়িয়া তোলেন | টাউস্টারের 
(1০%/515) ভাবায় ষ্র্যালিন পাটি সেক্রেটারিয়েটকে নৃতন রূপ দান করিয়া- 
ছিলেন এবং ইহাকে “কমিউনিষ্ট পাটি ও পসোভিয়েট ব্যবস্থাব পরিচালক 

যন্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন” (00805 16 1105 56৪1 ৮০. ০01 1106 

(001001770110151 7১211 2100 01 0179 9০৮16 9%910101+) | 

হিসাব পরীক্ষক কমিটি ও পার্টি নিয়ন্ত্রণ কমিশন ( 49৫1078 
00781016660 2110 (106 7১911 (0011601 (001171711958018) 2 

1934 সালে সপ্তদশ পাটি কংগ্রেসে গৃহীত পাটি পুনর্গঠন সংক্রান্ত 
নিয়ম অনুযায়ী পার্টি কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়াও একটি হিসাব পরীক্ষক 
কমিটি ও একটি পাটি নিয়ন্ত্রণ কমিশন নিবাচিত করে । প্রথমাটির কাধ 

উহার নাঁম হইতেই বুঝা যায়। তাহা হইল পার্টির সকল কেন্দ্রীয় সংস্থার 

অর্থ তহবিলের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করা | দ্বিতীয়টির কার্য আরও ব্যাপক 
ও গুরুত্বপূর্ধ। ইহাকে “পাটি বিবেকের যৌথরক্ষক'? (6০০116০615০ 10960 
9£ 0155 7810 ০0100501900”) বলির বর্ণনা করা হইয়াছে । ইহাকে 

পাটির নিয়নশুঙ্খল। রক্ষাকারী অঙ্গ বলা যাইতে পারে। পাটির সভ্য 
তালিকা ইহার জিল্মায় থাকে | বিভিন্ন পার্টি সংস্থথ ও কমিটির সভায় 
পরিদশক পাঠাইয়। লক্ষ্য রাখে যে কোথাও পার্টির নীতি লজ্বিত হইতেছে 

কিনা | যেসব সভ্যের বিরুদ্ধে পার্টিদ্রোহিতার সন্দেহ উপস্থিত হয় 

প্রয়োজনবোরধে তাহাদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ কর হয় । কাহাকেও পাটি 

হইতে অপসারণের ছুক্ম দিলে তার বিরুদ্ধে আপীলের চূড়ান্ত শুনানিও এই 
সংস্থাতেই হইয়া থাকে । পাটি কংগ্রেস বা কেন্দ্রীর কমিটিতে যেসব 

সিদ্ধান্ত গৃংত হয় সেগুলি পার্টির নিমতর সংস্থাগুলি এবং গোভিয়েট 
অগ্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথ কাধকরী কবিতেছে কিনা তাহ। দেখাই 

পার্টি |শয়ঘ্বণ কমিশনের মুখ্য কতব্য । যে কেহ পাটির নিয়নকাঁনুন বা 
কর্মসূচী ভঙ্গ কবিলে কদিশন তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 

ইহার নূতন নামকরণ হইয়াছে পাটি নিয়ন্ত্রণ কমিটি | পুরে বিভিন্ন অঞ্চলে 
কমিশনের প্রতিভূ হিসাবে ভিন্ন তিন্ন স্থানীয় কমিটি কাজ কবিত, যাহারা 
স্বানীয়ভাবে নিরাচিত হইলেও কমিশনের কাছেই' দায়ী থাকিত | বতমানে 

ইহাঁত। নিয়ন্ত্রণ বমিটি ছ্বারাই সরাসরি নিযুক্ত হয় এবং সম্পূণভাবে আঞ্চলিক 
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সংস্থা বা উহার সচিবদের এক্তিয়ারের বাহিরে । এই কমিটিগুলি ইউনিয়ন 
রিপাবলিক, স্বয়ংশাসিত রিপাবলিক, টেরিটরি, রিজিয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের 
সংস্থার সহিত যূক্ত আছে এবং তাহাদের কাজ হইল কেহ পাটির নির্দেশ 

বা সিদ্ধান্ত অমান্য করিলে তাহা বা পার্টি সভ্যদের বেআইনী বা অশালীন 

আচরণ খুঁজিয়া বাহির কর! এবং সকল আঞ্চলিক স্তরেই পার্টি হইতে 
বহিষ্ষারের বিরুদ্ধে আপীল শুনানি করা | একটি লক্ষণীয় বিঘয় হই 
সকল সবকা'রী প্রতিষ্ঠান ও কাধ্যকলাপের তত্বাবধানে পার্টির এই' সংস্থাটির 

সহিত রাষ্ট্রের অনুরূপ একটি সংস্থা যাহার নাম সোভিয়েট নিযন্ত্রণ কমিশন 
(00007193101) ০€ 9০৬16 0070:01) এবং যাহা পবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রকে 
(10150 0 96209 000001) বপাস্তরিত হইয়াছে, উভয়ের ঘনিষ্ঠ 

যোগাযোগ এবং আরও শ্লক্ষণীয় যে শেঘোক্ত সংস্াটি যদিও সবকারের অঙ্গ, 

কিন্তু পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক মনোনীত হয়| ইহা সোভিয়েট 
ইউনিয়নে পার্টি ও সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পকের সাক্ষ্য দেয় | 

কমিউনিষ্ট পার্টি” ও সরকার £ 
কমিউনিষ্ট পাটি সম্বন্ধে উপরে যাহা বল! হইয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়- 

মান হইবে যে সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্যান্য গণতাত্রিক দেশের মত্ত 

সরকার পাটি হইতে শুধু পরোক্ষভাবে স্থষ্ট হয় না ব৷ অনুপ্রেবণ। পায় না 
সরকার পার্টি সংগঠনের সঙ্গে সবস্তরে অঙ্গা্লীভাবে জড়িত । দই-এবই 
একই লক্ষ্য একই কাধ্যসূচী' এবং অনেকক্ষেত্রে কর্মীও এক । সোভিয়েট 
ইউনিয়নে একদলীয় ব্যবস্থার ফলেই' এট সশুডব হয় | অবশ্য কাগজে কলমে 
সরকার ও পাটি দুটি স্বতগ্র, যদিও পরম্পর পরিপূরক সংস্থা | আমবা 
পূবেই দেখিয়াছি পাটি ও সরকাবের পিরামিড আকৃতি সংগঠন, সংযোগী 
রিপাবলিক, স্বয়ংশাসিত রিপাবলিক, রিজিয়ন, জেলার মধ্য নিয়া সবনিমু 
প্রাথমিক সংস্থাগুলি পধস্ত পযায়ে দূইটিই সমাস্তরালভাবে সহাবস্থান কবে : 
দইটিরই নিজস্ব সদর দপ্তর, সম্মেলন, কেন্দ্রীর কমিটি । বিতিন্ন স্তবের 
নিবাচিত সংস্থা ও কর্মপরিঘদ স্থায়ী কর্মচারী, তহবিল, সংবাদপত্র ইত্যাদি 
আছে। সবকারীতাবে সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ সুপ্রীম সোভিয়েট, কেন্দ্রীয় 

কমিটি, মন্ত্রিপরিঘদ ইত্যাদি আইন প্রণয়ন কবে, ডিক্রি জারি করে, আইন 
বা ডিক্রি বলবৎ করে, প্রশাপন পরিচালনা করে, আভ্যন্তরীণ আইন ও 
শৃঙ্খলা রক্ষা কবে, স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা চালু রাখে. পররাষ্টরগুলির সহিত সম্পর্ক নির্ণয় করে, সমাজতম্ত্ের 

বনিয়াদ মজবুৎ করার জন্য পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে দেশের অর্থ- 
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নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক 
কার্ধযসূচী পরিচালনা করে, এককথায় সামগ্রিকভাবে জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত করে | পার্টি প্রত্যক্ষভাবে এগুলির কিছুই কবে না, কিন্তু প্রকৃত 
প্রস্তাবে সরকারের এসকল কর্মকাণ্ডেরই প্রেরণা ও নির্দেশ আসে যবনিকার 

অস্তবালব্তী পার্টির বা পার্টি নেতৃহের নিকট হইতে । রা জীবনের 
প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্মে পার্টিই মূলনীতিগুলি নির্ধাবণ করিয়া দেয় যাহাকে 
বল। হয় “215 1109* বা পার্টি নীতির বূপবেখা। সবকারী সংস্থাগুলিব 

কাধ) হইল সেগুলি সমর্থন করা ও কাধ্যকরী করা ৷ গ্রিগোরিয়ন ও ডলগো- 
পোলতেব ভাঘায়, “সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিষ্ট পার্টি কখনও বাট্শক্তি 

প্রযোগ করে নাই এখনও করে না | ইহ) রাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক দ্ধপরেখা। 
রচনা করিষ! দেয়, কিভাবে উহা বাপায়িত করা যায় তাহ] দেখাইয়া দেয় 
এবং বাসীর সংস্থাগুনি ও অন্যান্য জনসংগঠনগুলি উহা! যথাযথ পালন 
করিতেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখে ।%* রাষ্টরেব সঙ সম্পকের 
ব্যাপারে পাটি অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের স্থবিদিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলিয়া 

থাকে । উক্ত সিদ্ধান্তটি হইল,_“'পাঁটি সোভিয়েট সংবিধানের কাঠামোর 

মধ্যে ইহান সিদ্ধান্তগুলি সোভিয়েট সংস্াগুলির মাধ্যমে কাধ্যকরী করিবে | 
পাটি সোভিয়েটগুলির কাধ্যকলাপের নির্দেশ দিতে চেষ্টা কবিবে | কিন্তু 
তাহাদের স্লাভিঘিক্ত হইবে ন1।” এই' সিদ্ধান্ত অনুসারে পাটি অনেক 
নিয়মকানুনও রচনা করিয়াছে যাহা দুই-এর মধ্যে সম্পক স্থির করিয়া দেয় । 
কিভাবে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে ও সমাজতাপ্বিক সাজ গড়িয়া তুলিবার 

উদ্দেশ্যে পাটি উহার মূলনীতির রূপরেখা রচনা করিয়া থাকে তাহা পৃবেই 
বলা হইয়াছে, ইহার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান, পরীক্ষা- 

নিরীক্ষা ও গবেঘণার ব্যবস্থা আছে এবং উহা স্থির হইযা গেলে সরকারী 

সংস্বাগুলির ও কর্চারীদের সকল কাধ্যকলাপ উহ্ারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদন 

করিতে হয় এবং পার্টি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশে 
তদনুষায়ী বিশেঘ বিশেষ নির্দেশও জারি করে, যেগুলি সকল সরকারী সংস্থা 
ও কর্মচারীদের উপর বাধ্যতামূলক | সরকারকে চালন৷ করিবার পাটির আর 
একটি ৯পায় হইল সমস্ত গুরুত্বপূণ সরকারী পদে' এনন সব ব্যক্তিকে নিয়োগ 

ক “155 050 1595 29551 835101590. 36295 0০61 16561 2101 0069 12 

৪০ 99 12 ৮55 70:16561)6 7055100. 1 01]. ০08৮ 005 2088]. 000116021 1105 0 005 

5685 9110 দ্য106 110৩ ৪53 ০ 16211561210. 5661718 ০৮120 86106 29563 21205 

0 16 05 21]: 01580301005 50865 8100. 211] 20359 0£29:01521010129+7- (04 
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কর। যাহার। কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কাধ্যসূচীতে আস্থাশীল এবং 
যাহার] শ্ কর্মসূচী ও নীতিসমূহ বূপায়ণে সক্ষম | সাধারণতঃ পাটির কর্ণ- 
ধার গণই রাষ্ট্রে সবৌচ্চ সংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি, যেমন প্রধানমন্ত্রী ও 
প্রধান প্রধান মন্ত্রী, প্রেসিডিয়ামেব সভাপতি ও সভ্য, সুপ্রীম সোভিয়েটের 
কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যবৃন্দ, প্রকিউরেটর জেনাবেল ইত্যাদি অধিকার করেন ; 
সুতরাং কোন অবস্থাতেই পার্টি ও সরকারের মধ্যে কে।ন মতভেদ ৰা 
সংঘধের সম্ভাবনাই থাকে না। লেনিন ব৷ ষ্র্যালিন বা ক্রশ্চেত ব৷ ক্রেজনেভ 

প্রভৃতি সোভিয়েট দিকৃপালগণ যাহারা রুশিবায় রাষ্ট্রনায়কের ভুমিক। গ্রহণ 

করিয়াছেন তাহারা পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবেই সে সুযোগ 

পাইয়াছিলেন | 

বলা হইয়াছে, “বস্তুতঃ, আনুষ্ঠানিকভাবে না৷ হইলেও পাটিই সন্নকার 

এবং কমিউানষ্ট একনায়কত্ব বলিতে কমিউনিষ্ট পাটিরই একনায়কত্ব বুঝায় ।৮% 
ষ্যালিনও বলিয়াছিলেন,-_“পার্টি প্রকাশ্যভাবে স্বীকাব করে যে ইহা। 
সরকারকে পথ প্রদর্শন করে ও সাধারণভাবে নিদেশ দিয়া থাকে ।” 
পাটি আর এক উপায়েও সরকারকে চানিতি করিয়৷ থাকে তাহা হইল সমস্ত 
সরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি প্রভৃতি লোকায়ত 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও থে সব কমিউনিষ্ট কর্মী কাজ করেন তাহাদের উপর 
অবিরত সতক দৃষ্টি ও কাজের সমীক্ষা চালাইয়৷ । কর্তব্যে কোন ক্রাটি বা 
অবহেলা নজরে পড়িলে তাহাদের দণ্ডদানের সন্মুখীন হইতে হয় । কাজেই 
সরকারী সংস্থাগুলিকে কর্তব্য পালনে সর্বদা অবহিত' ও সতর্ক থাকিতে 
হয়। পাটি শুধু সরকারের গুরুত্বপূণণ পদগুলিতে বিশৃস্ত পাটি সভ্যদের 
নিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, তাহারা যাহাতে তাহাদের কত্ব্যপালনে 

ক্ষমতার অপব্যবহার না করেন, পার্টির আদর্শ, নীতি ও গিদ্ধান্তগুলি হইতে 
বিচ্যুত না হন সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখে । সরকারের সহিত কমিউনিষ্ট 
পার্টির সম্পক স্যামুয়েল হাপার (38271 77919) সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণন! 

করিযাছেন,_ 

“যদিও সরকারীভাবে সরকারই (পাটি নয়) আইন প্রণয়ন করে, রাষ্ট্র 
পরিচালনা করে, শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেনাবাহিনীকে পবিচালিত করে, 

প|টিই (অবশ্য বেসরকারীভাবে) এইসব কাধ্য করিয়। থাকে এবং শুধু 
তাহাই নয় এক অর্থে এইসব কাজের জন্য প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণ করে ।” 

প্র. [0 [00106 01 19806 005 09165 13 6106 00917171910 [91] 108৮ 200, 

৪:00. 00৫ 00101201035 01568015151 19 ৮5২১ 01508601921 ০01 006 50200200505 

155165.৮ (0856 & 42185110851 (00251612 0056222051965, 1958, 0. 812). 
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একাদশ অধ্যায় 

দোভিয়েট আঞ্চলিক ও স্ভাবীয় শাসনব্যবস্থা 
(13651070981 2100 1,002] (৮০05০]001706176 17) 50151 [711077) 

রুশিয়ার স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন ঃ 
সোভিয়েট রুশিয়ার মত বিশাল, বহু জাতি ও কৌলিক গোী (৩001210 

£:০০])৪) অধ্যঘিত ; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিভিন্ন 

স্তব বিশিষ্ট একটি রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্র হইতে একই রকম শাসন-ব্যবস্থা পরি- 
চালনা সম্ভব নয় | প্রাক-বিগ্রব জারতন্ত্রের রুশিয়াতেও যদিও শাসন কর্তৃত্ব 
রাজধানীতে সপরিষঘদ জারের হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল, শাসন-ব্যবস্থা৷ কেন্দ্র 
ছাড়াও আরও তিনটি আঞ্চলিক স্তবে বিন্যস্ত ছিল--এগুলি হইল প্রদেশ 
(১1095111065) কাউন্টি বা ক্যাণ্টন (0901165 ০1 0906015) এবং গ্রাম 

(ছ২018] 101501015) | উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জার দ্বিতীয় এ্যালেকৃ- 
জাণ্ডার প্রদেশ ও জেল পধায়ে কিছুটা স্বায়ত্শীসনের ক্ষমতা দিলেও মূলত: 
স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় সরকাবেবই সম্পণ নিয়ন্ত্রণে ছিল | পর্ব 
অধ্যায়ে আমর। দেখিয়াছি বিপ্রবের পব লেনিন ও অন্যান বলশেভিক 

নেতারা সমগ্র রুশিয়ায় একটি যুক্তরার্ী গঠনের সংকল্প কবেন যেখানে 
বিভিন্ন জাতিভিত্তিক অঙ্গরাজ্যগুলি সবাধিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভোগ করিবে 

অথচ সোভিয়েট যুক্তরারষ্ের এ্রক্য অক্ষণণ থাকিবে | 1924 সালের 
সংবিধানে কয়েকটি সংযোগী রাষ্ট্রেব স্বেচ্ছাকত মিলনের ভিত্তিতে একটি 
সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতশ্রসমূহেব যুক্তরাষ্রের (ইউ, এস্, এস্, আর ) 

পত্তন হয় এবং 1936 সালের সংবিবানে ইহা আরও সমঃপ্রসারিত হয়। 
সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ রুশ রাষ্রের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামো সম্পৃণ নৃতন- 

ভাবে পুনবিন্যাস করেন । 

বিল্লবোন্তর যুগে আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস £ 
দুইটি বিভিন্ন নীতিতে আঞ্চলিক বিভাগ করা হয়- (1) জাতিভিত্তিক 

ও (2) প্রশাসনিক সুবিধাভিত্তিক | প্রথম নীতির ভিত্তিতে যে বিভাগ- 
গুলি স্থষ্ট হয় সেগুলি হইল--(1) সংযোগী প্রজাতন্ত্র (01)101) 7২6199৮1105), 

(2) স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ব (40070010705 7২০09101109), (3) স্বয়ংশাসিত 

অঞ্চল ( 4১0691000100999 [২9819129 ), ও (4১ জাতীয় এলাকা (120908] 
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41925) | ইহাদেব মধ্যে সংযোগী প্রজাতন্বগুলি উভয় নীতিরই আওতায় পড়ে । 

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রত্যেক সংযোগী প্রজাতন্ত্রেই অন্য জাতি- 

ভিত্তিক বিভাগগুলি বতমান থাকে না | দৃ্টান্তস্বরাপ জাতীয় এলাকাগুলি 

সমস্তই রুশ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ত্বীয় সমাজতান্বিক প্রজাতন্ত্রের €( আর, এস্, 

এফ , এস্, আর) মধ্যে অবস্থিত, অন্য কোন না, প্রজাতন্ত্রে এগুলি 
নাই । 8টি স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের মধ্যে 5টি আর, এস্, এফ্, এস্, আর- 

এর অন্তর্গত, বাকী ওটি একটি করিয়া অন্য তিনটি মাত্র টি প্রজাতন্ত্র 

অবস্থিত। সুতরাং 11টি সংযোগী প্রজাতন্ত্রে এই বিভাগটি আদৌ নাই | 

অনুরূপভাবে স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্তরগুলি আর্, এস্, এফ্., এষ্, আর সমেত 
4টি সংযোগী প্রজাতন্ে অবস্থিত, বাকী সংযোগী প্রজাতত্্গুলিতে এই বিভাগ 
বর্তমান নাই | ইহার কারণ যেসব সংযোগী রাজের মধ্যে বিশেষ বিশেষ 

অঞ্চলে এমন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী থাকে যাহাদের এ রাজ্যের প্রধান জাতি 
হইতে বিশেঘ পার্থক্য আছে তাহাদের স্বকীয়তার স্ফুরণের স্থযোগ 
দেওয়ার জন্যই এই বিভাগগুলি স্য্ট হয়। যে সংযোগী রাজ্যে এরূপ 

কোন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকে না সেখানে এই বিভাগগুলিও 
বতমান থাকে না | 

দ্বিতীয় নীতির ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রশাসনিক সুবিধার কারণে যে আঞ্চলিক 
বিভাগগুলি স্যষ্ট হইয়াছে সেগুলি হইল- অঞ্চল (1২98100 210 161716075), 

জেলা (15010 ০0: %২৪1001+), শহর (610155, 0018901, 0৬103 01 

0120 107501065), গ্রাম (1198৩ ০0 118] 015107065, 1 9680010983, 
1)9,001915, 7019101910১ 2019) | 

বর্তমান রুশিয়ায় স্থানীয় শীসনব্যবন্ছার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব £ 

রুশিয়ার স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা বলিতে এগুলি এবং স্বয়ং শাসিত অঞ্চন 

ও জাতীয় এলাকাগুলির সংস্বাগুলিকেই বোঝায় । 1936 সালের সংবিধানে 
94 নং হইতে 101 নং ধারায় ইহাদের সংগঠন বিবৃত হইয়াছে । 
ইহাদের সাংগঠনিক কাঠামো মোটামুটি একই ধরণের | সোভিয়েট বাষ্টর 

ব্যবস্থায় এই স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলির ভূমিকা খুবই তাত্পষপূর্ণ : ইহারা 
স্ব স্ব এলাকায়--কি আঞ্চলিক, কি স্বয়ংশাসিত প্রশাপনিক বিভাগগুলিতে-- 

সকল অনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্ম তৎপরতা পরিচালনা করে । 
এক কথায় বল৷ যায় স্থানীয় সোভিয়েটগুলি সোভিয়েট রাষ্ট্রের সকল কর্ম 
গুচীতেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়৷ থাকে নিজ নিজ আঞ্চলিক সীমানার 
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মধ্যে | যেমন তাহার' প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংগঠনে, শিক্ষা ও 

সংস্কৃতিব ব্যাপাবে অংশগ্রহণ করে । তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ও 
আইন শৃঙ্খলা বক্ষা করা, সোভিয়েট নাগরিকদের অধিকার রক্ষা, দেশের 

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থুসংহত করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং 
সকল জাতিৰ সহিত বদ্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন কবা এইসব 
বিষয়েও তাহারা সাহায্য করিয়া থাকে । মোভিযেট রাষ্রে রাষ্ট্রশক্তির 

সবৌচ্চ সংস্থা হইতে সর্বনিমী সংস্থা অর্থীৎথ স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলি পধস্ত 
তাঁহাদেব লক্ষ্য ও কাধক্রমের দিক হইতে একই সূত্রে গ্রখিত ।॥ গ্রিগোরিয়ন 
ও ভল্গোপোলভের ভাঘায়,_-“ইউ, এস্, এস্, আব-এ রাষ্্িশক্তি একীভূত 
ও অখণ্ড | কারণ সোভিয়েট রাষ্ট কমিউনিষ্ট সমাজ গঠনরাপ একই সাধারণ 

লক্ষ্য দ্বারা এ্রক্যবদ্ধ একটি জনসমাষ্টর বার্ট | সুতরাং উচ্চ ও নিম্র পধায়ের 
শাসন সংস্থাব মপ্যে কোন বিবোধিত! নাই । একটি মাত্র রাষ্ট্রশর্জিই উচ্চ- 

স্তরের ও স্থানীয় সংস্থাগুলি ্বাবা প্রযুক্ত হয় |+/* সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে 
বিভিন্ন স্তবে রাষ্্রশক্তির সংস্থাগুলিব এঁক্যের প্রতীক হইল সবর শ্রম- 
জীবীদের প্রতিনিধিবিশিষ্ট সোভিয়েটগুলির সবময় কর্তৃত্ব অবশ্য সংবিধান ও 
আইনের নিদিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে | 

স্থানীয সোভিয়েটগুলির বিন্যাস তাহার যে সংযোগা প্রজাতম্ব ব৷ 
স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্বেব অন্তভুক্ত তাহার আঞ্চলিক বিতাগবিন্যাস 

অন্সাবে ভিন্ন হয | কোন প্রজাতপ্তে চার স্তরের, কোথাও তিন স্তরের, 
কোথাও বা দুই শুবেব হয়। আর, এস্, এফ, এস্, আর-এ চার 

স্তরের স্থানীয় সোভিয়েট প্রচলিত__অঞ্চল (60075 ), স্বয়ং শাসিত 
অঞ্চল ( 06017027099 1২951018 ), জেলা (7019100) ও গ্রাম 
(11785), আবার আর্মেনিয়া (4১0005019.) প্রজাতন্ত্রে দুই স্তরে বিন্যস্ত 
সোভিয়েট প্রচলিত জেলা ও গ্রাম । কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে স্থাশীয় 
পোভিয়েটগুলির স্তর বিভাগের এই পার্থক্য উহাদের কাধকলাপ বা সংগঠনের 

মৌলনীতিগুলির কোন বেলক্ষণ ঘটায় না । সেগুলি সবত্র একই | 

স্পা পাপা পাশা শা শপ 

₹5695 [১০1 20 605 0,5.5.0২. 15 0171960. 1992.027356 11০ 9০161 56969 

19 006 ০1 ৮17৩ ভ1)015 [06091915 12101660. 17 ৪. 3£11815 5021, 222,1006]5, (105 00109- 

00101 01 05 ০০301007111150 5০00165, 45000301061» 10615 15 100 20610179525 

106655610 0116 10251161270 6115 1902] 20611011095 £ 11061615001 0103 569৮5 
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4 বিদেশী রা্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা-_সোভিয়েট ইউনিয়ন 

স্থানীয় ০সাভিয়েটগুলির কার্যাবলী ও ক্ষমত্ত। ৫ 
সোভিয়েট ইউনিয়ন, সংযোগী প্রজাতন্ত্র ও স্বয়ংশাসিত প্রজাতত্রসমৃহের 

সংবিধানগুলি সাধারণতাবে স্থানীয় সোভিয়েটদের কার ত্রমের পরিধি নির্ণয় 
করে । এই কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে । ইহা 

শুধু স্থানীয় সমস্যাগুলিতেই নিবদ্ধ নয়, অনেক রাস্্রীয় সমপ্যাও ত্র কার্য- 
ক্রমের আওতায় পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরাপ স্থানীয় শির উন্নয়ন ছাড়াও তাহারা 
যুক্তরাষ্্রব্যাপী বা সংযোগী প্রজাতন্ত্ব্যাপী শিল্পসংস্বাগুনি, যাহার! তাহাদের 
এলাকায় সক্রিয়, তাহাদেরও নানাভাবে সাহায্য করে | সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
তাহাদের কমতৎপরতা৷ বিশেষ লক্ষণীয় । তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় 

শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব স্থানীয় সোভিয়েটদেরই, তাছাড়া তাহারা স্থানীয় 

থিয়েটাব, সিনেমা, ক্লাব, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পারচালন। 
করে। স্থানীয় স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি যেষন হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্য নিবাস, 

অবসরযাপন, নিবাস ইত্যাদির পরিচালনাও স্থানীয় সোভিয়েটদেরই দায়িত্ব | 

আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, সোভিয়েট আইন কার্ধকরী করা ও ধোভিয়েট নাগরিক- 

দের স্বাথরক্ষার ব্যাপারে স্থানীয় সোভিয়েটগুলির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । সোভিষেট সবকার ( ইউনিয়ন ও সংযোগী রাজ্যস্তরে ) স্থানীয 
সোভিযেটদের কাধ্যেব উপব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে এবং যথা 

সম্ভব তাহাদের নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা দেয় | বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় 

সোভিয়েটদের ক্ষমতা ও কাধাক্রম সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত | 

স্থানীয় সোভিয়েটগুলির সাংগঠনিক আকৃতি £ 
যে কোন সরকারী সংস্থার মত স্থানীয় সোতিয়েটগুলিরও ইহাদের বিভিন্ন 

অঙ্গের মাধ্যমে কাজ করিয়া থাকে | ইহাদের প্রধান অঙ্গ হইল নিদি 

নিয়ম অনুসারে শ্রমজীবী জনগণ কর্তৃক নিবাচিত প্রতিনিধিগণের সমষ্টি বা 
সোভিয়েট | ইছাবাই' বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসনিন বিভাগের রাষ্ট্রশক্তির সংস্থা । 
1936 সালের সংবিধানের 95 নং ধারায় বল! হইয়াছে নিমোক্ত শ্রেণীর 

বিভিন্ন আঞ্চলিক বিতাগের সোভিয়েটগুলি স্ব স্ব এলাকার শ্রমজীবী মানুঘ- 
গণ কর্তৃক নিবাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া দূই বছরের জন্য গঠিত হইবে, 
টেরিটরি বা রিজন (অঞ্চন ), স্বয়ংশাসিত অঞ্চল (/১0600010095 1২651011), 

জাতীয় এলাকা (৪260208] 4192), জেলা (00150100), শহর 01) ও 
গ্রামসমূহ (56810165985, ৬1119699 1791001515, 719111215 ৪919) | প্রতিটি 

সোভিয়েটে প্রতিনিধিত্বের হার সংশিষ্ট সংযোগী প্রজাতন্ত্রের (00100 7২০- 
2০৮০) সংবিধানে নিদি্ট হইবে (96 নং ধার) | শ্রমজীবী মানুঘদের 
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প্রতিনিধিবর্গ যাহারা স্থানীয় সোভিয়েটের সদস্য তীহারাই সোভিয়েটের 
কাধাবলী যৌথভাবে সম্পাদন করেন। কেন্দ্র ও সংযোগী প্রজাতম্বগুলিৰ 
আইন ছারা অপিত ক্ষমতাবলে স্থানীয় সোভিয়েটের প্রতিনিধি সভাগণ 
প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নিদেশ জারি করিয়া থাকেন, (98 
নং ধারা) | স্থানীয় সোভিয়েট অধীনস্থ সংস্থাগুলিব কার্ষের তত্বাবধান ও 
পথ নির্দেশ করে । বর্তমানে অঞ্চল (1:716075 ৪10 [২০1০0), জাতীয় 
এলাকা (৪0008) 4১15৪), বড় শহর (040) ও তাহার ওয়ার্ড (৬/210) 
সোভিয়েটগুলির সাধারণ অধিবেশন বছরে অন্ততঃ 4 বার এবং জেল! 
(1191106), নগর (0০৪) ও তাহার ওয়া ও গ্রাম (11129) সোভিয়েট- 
গুলিব অধিবেশনে অন্ততঃ 6 বার কবিয়া আহুত হয়। প্রতিটি যোভিযেটের 
কমপরিবদ (8%6০80৮১ 00]2001069) সংশিষ্ট সংযোগা রাজ্য ও স্বয়ং 
শাসিত প্রজাতন্র কক নিদিষ্ট নিয়ম অন্সারে এই অধিবেশন আহবান 
করিয়৷ থাকে । প্রয়োজন হইলে এইসব স্থানীয় সোভিয়েটের জরুরী অতিরিক্ত 
(50801010981) অধিবেশনও আহুত হইতে পারে । স্থানীয় সোভিয়েটেব 
আইনে একসপ অধিবেশনের ব্যবস্থা আছে বা সংশিষ্ট সোভিয়েটের এক- 
তৃতীয়াংশ সদস্যের দাবিতেও উহা কর্মপরিঘদ (1770001%৩ (0010117069) 
কর্তৃক আহত হইতে পারে, আবার উত্বতন সংস্থার তাগ্িদেও অতিরিক্ত 
অধিবেশন আহত হয় । 

যেহেতু সমগ্র সোভিয়েটের অধিবেশন সব সময় বসে না, বেশ কিছুদিন 

অন্তর বসে ইহার অধিবেশনে এক্ডিয়ারভুত্ত সকল* বিষয় বিবেচিত হইতে 
পারে না; কিন্ত কতকগুলি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূণণ বিঘয়ে শুধু সমগ্র 
সোভিয়েটের অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে. যেমন কাধকরী ও 
প্রশাসনিক সংস্থাগুলির গঠন, কর্মপরিঘদের (7575011%6  00120101066৩ ) 
নির্বাচন, বিভাগীয় প্রধানদের মনোনয়ন অনুমোদন, স্থায়ী কমিটিগুলির 

(90800106 01001910593) গঠন, স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বাজেট ও স্থানীয় 

অথনৈতিক পরিকল্পনা অনুমোদন, কোন নিবাচিত সোতিয়েট সদস্য উক্ত 
এলাকা ছাড়িয়া যাইলে তাহার সদস্যপদ বাতিল করা ইত্যাদি । এগুলি 

ছাড়া এবং অন্য যেসব বিঘয় সমগ্র সোভিয়েটে বিবেচিত হয় বা সিদ্ধান্ত 

গৃহীত হয় সেগুলি ছাড়া অন্য সব এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে কর্মপরিঘদ বিবেচন। 
ও সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে । সোভিয়েটের দূই 'অধিবেশনেন্র অন্তর্বতীকালেও 
কর্মপরিঘদই স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে | অবশ্য উহার 
সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব সোভিয়েটের পরবত্তী অধিবেশনে পেশ করিতে হয় এবং 
সোভিয়েট উহা বাতিল করিতে পারে, কিন্তু সাধারণত: তাহা করে না । 
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স্থানীয় সোভিয়েটের কর্মপরিঘদ (78%০00%৩ 0010171659) একজন 
সভাপতি (010817020), কয়েকজন উপ-সভাপতি (99001 (01581010), 

একজন সম্পাদক (959০756815) এবং কয়েকজন সদস্য লইয়া গঠিত হয় 

এবং সমগ্র সোভিয়েট কর্তৃক নির্বাচিত হয় | অংশ্িষ্ট সংযোগী বাজ্যের 
সংবিধান অনুযায়ী এই পবিষদই অঞ্চল (7911607%, [২০৮191), স্বয়ংশাসিত 

অঞ্চল, জাতীয় এলাকা, জেলা, নগর ও গ্রামসমূহের সোভিয়েটের কাধ্যকরী 

ও প্রশাসনিক সংস্থা । সংবিধানের 101 নং ধাবা অন্যায়ী শ্রমজীবীদের 
প্রতিনিধিবিশিষ্ট সোতিয়েটের কাধ্যকরী সংস্থা,_যে সোভিয়েট ইহাকে নির্বাচিত 

করে তাহার কাছে এবং উত্বতন সোভিয়েটর নিকটও প্রত্যক্ষভাবে দায়ী 

থাকে | কর্মপরিঘদ (260010%9 (09101171169) ছাড়া সোভিয়েট কয়েকটি 

স্থায়ী কমিটি (960106 (00107166569) গঠন করে প্রত্যেকর্টি স্থায়ী কমিটি 
এক একটি বিশেষ বিঘয়, যেমন জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাজেট, অর্থনৈতিক 

পরিকল্পন৷ প্রভৃতির অভিজ্ঞ ও খুটিনাটি বিবেচনার ভার গ্রহণ করে । 

কর্মপরিঘদের একটি বিশেষ কাধ্য হইল সমগ্র সোভিযেটের অধি- 
বেশনেব জন্য প্রস্ততি । অধিবেশনের সাফল্য বহুলাংশে কু্ঠু প্রস্তুতির উপর 
নির্ভর করে । প্রস্ততি কাধ্যে পড়ে,--অধিবেশন আহ্বান করা, কাধ্যসূচী 
(889108) রচনা কবা, স্থায়ী কমিটিগুলিকে তাহাদের তথণানুসন্ধানে সাহায্য 
করা, আলোচ্য বিষয় সম্পকিত তথ্যাদিব চুম্বক প্রস্ততি কবা এবং উহা সোভি- 

গেটের নিকট পেশ করা 1 কর্মপরিঘদের সদস্যগণ সোভিয়েটের ডেপুটিদের 

মধ্য হইতেই নির্বাচিত হন | ইছাতে কর্মপরিঘদ, পোভিয়েট ও নির্বাচকমণ্ডলীর 

মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় ৷ অদস্যগণের কাধ্যক্রম নিবাচকদের মনোমত 
না হইলে তীহারা অপসারণযোগ্য (১৮৮)9০ 1০ 190911) বিবেচিত হইতে 

পারেন । 

প্রতিটি সোভিয়েটের প্রথম অধিবেশনেই কমপরিষদ নিবাচিত হয় এবং 
পববতী সোভিয়েটেব প্রথম অধিবেশনে নৃতন কর্মপরিঘদ নির্বাচিত না৷ হওয়া 
পর্স্ত উহ1 চ'লু থাকে । অবশ্য সোভিয়েটের অধিবেশনে তাহারা অপসারিত 

হইতে পারেন | সোভিয়েটগুলির অধিবেশন প্রকাশ্যে অনুষ্টিত হইয়! থাকে 

এবং সদস্য ছাডাও অন্য লোক যেমন উত্বতন সোভিয়েটের সদস্যগণ, বৃদ্ধিজীবী- 

গণ, যৌথ খামার ও সমবায় সংস্থার সত্যগণ অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে 

পারেন। কমপরিঘদকে উহার কাধ্য সম্বন্ধে সোভিয়েটের নিকট রিপোর্ট 
পেশ করিতে হয় এবং জবাবদিহিও করিতে হয় | এছাড়াও প্রশাসনের 

উত্বতন সংস্থাগুলির নিকটও উহার দায়িত্ব থাকে | কোন স্থানীয় সোভিয়েটের 
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সিদ্ধান্ত উত্বতন সোভিয়েট নাঁকচ করিতে পারে বা উহার কর্মপরিঘদও 
তাহা স্থগিত রাখিতে (55990) পারে, নাকচ করিতে পারে না। উত্বতন 

সোভিয়েটের কর্মপরিঘদ নিম়ুতন সোভিয়েটের কমনপরিধদের সিদ্ধান্ত বাতিল 

করিতে পারে না । ইহার কারণ কর্মপরিষঘদ সোভিয়েট অপেক্ষা নিয়মানের 

রাষ্ট্রীয় শত্তিসংস্থা । কর্মপরিঘদের ক্ষমতার উৎম হইল শ্রমজীবী প্রতিনিধি- 
বিশিষ্ট সোভিয়েট ॥ সতাপতি, উপ-সভাপতিকৃন্দ, সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ সমেত 
কর্মপরিঘদের প্রধান কার্য্য হইল সংশ্লিষ্ট সোভিয়েট ও উত্বতন সোভিয়েট 

যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করা | 

স্থানীয় শাসন সংস্থার'স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ 2 

অঞ্চল, জাতীয় এল্টক1, জেলা, শহর বা নগর ও ওয়ার্ড এমন কি গ্রাম 

সোভিয়েটদের কর্মপরিঘদকে তাহাদের ব্যাপক কমসূচী রূপায়ণের জন্য 
অল্প-বিস্তর প্রশাসনিক যন্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়| কর্মপরিষদ 

প্রশাসনিক কম্নচারীদের নিয়োগ করিয়৷ থাকে, যদিও তাহাদের চাকুরি পাক! 
করিবার ক্ষমতা অথবা কর্মচ্যত করিবার ক্ষমতাও সমগ্র সোভিয়েটের হাতে। 
অবশ্য উত্বতন কর্তৃপক্ষের সম্মতি লইযাই এই ক্ষমতা প্রযোগ করা হয় । 
স্থানীয় সংস্থার কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে কাজের উপযোগী বিশেষ শিক্ষার 

যোগ্যতার উপর খব একটা জোর দেও হয় না, কেননা শহর ছাড়া অন্যত্র 

এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী পাওয়।৷ সহজ নয় । সাধারণ শ্রমিকশ্রেণী হইতেই 

কর্মচারী নিয়োগ হয় এবং কাজ করিতে করিতে ,তছার। যোগ্যতা অর্জন 

করে। তবে সমপ্রতি কিছু কিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে । কিছুদিন যাবৎ একটি 
প্রথা প্রচলিত হইয়াছে যাহাতে এইসব সংস্থায় বিভিন্ন কাধ্যে স্বেচ্ছাকমী 

(৬০10100991) এবং প্রধানতঃ অবেতৃনভুক (110001219) স্বেচ্ছাধমী লিপ্ত 

হইতেছে । প্রথমে এই শ্রেণীর স্বেচ্ছাকমীবা ছুটির দিনে স্বাণীয় সংস্থায় 
কাজ করিত, কিন্ত বতমানে ইহারা নিধমিতভাবে কাজ করিয়া থাকে । 

অনেক অময় স্বানীয় যৌথ খামার বা অবাধ বা শি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী 

কিছুদিনের জন্য স্থানীয় সংস্বায কাজ করা কালীন এসব প্রতিষ্ঠান হইতে 
বেতন পাইরা থাকে | এরাপ ক্ষেত্রে কাছের বিশেষ বোগ্যত। খাকার প্রশ 

ওঠে না । 

স্থানীয় শাসন সংস্বাব স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের এই প্রথা সোভিযেট কুশিয়। 

ছাঁড়া অনাব্র কোথাও দেখা যায় না । ইহা সোভিয়েট ইউনিয়নে 

নাগরিকদের স্থানীয় শাসনে সক্রিয় অংশ "গ্রহণে আগ্রহের স্বাক্ষর বহন করে ।, 
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বল৷ হইয়াছে মস্কো এবং লেনিনগ্রাড শহরে এককালে অন্ততঃ 50,000 
শ্বেচ্ছাকমী পৌরকর্মে নিপু থাকে |; উল্লেখ করা যাইতে পারে পৌর- 
সংস্থায় লিপ্ত কর্মচারীদের অধিকাশই. কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য । 
কমপরিঘদের দতাপতি, যাহার ভূমিকা স্থানীয় শাসন সংস্থার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 
তিনিও সাধারণত: পার্টির উচ্চ পর্যায়ের কর্মী হইয়৷ থাকেন । ইহাদের 
মাধ্যমে স্থাণীয় শাসনসংস্থার সহিত পার্টির যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং উহার 
নীতি ও কার্যক্রমে পার্টির প্রভাব বিসপিত হয় 1 

স্থানীয় শাসন-সংস্থার স্থায়ী কমিটি ঃ 
স্বানীর শাসন সংস্থার কাধ্যপরিচালনায় স্থায়ী কমিটগুলি (3680105 

০০020011665) গুরুত্বপূণ ভূমিক। গ্রহণ করে 1 যদিও 1936 সনের 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানে বা উহার ভিত্তিতে রচিত সংযোগী ও 
স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্বগুলির সংবিধানেও এরূপ কমাট গঠনের কোন উল্লেখ 

নাই, সোভিয়েটগুলির প্রয়োজনের তাগিদে ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার পরি- 

প্রেক্ষিতেই ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে এবং পরে ইহাদের আইনের স্বীকৃতি 
দেওয়া হইযাছে । ইহাদেব নামই ইহাদের বিশেষ কাজ করিবার জন্য 

স্বাপিত্ বিশেষ কমি ব। কমিশন হইতে স্বতন্ত্র কবিয়া চিহ্নিত করে । 

ইহারা সোভিয়েটের কাধ্যাবলীর একাট' বিশেঘ বিভাগ যেমন জনস্বাস্থ্য 
ব। অথনৈতিক পরিকল্পনা ব৷ কৃষি ও শিগ্প উন্নয়ন ইত্যাদি লইয়া স্থায়ী- 
ভাবে ব্যাপৃত থাঝে | এগুলির মাশামে অধস্তন প্রশাসনের উপর 
সোভিবেটের নিয়ন্ত্রণ দঢমূল হইয়াছে, সোভিয়েট সদস্যদের স্থানীয় শাসন- 

ক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় হইবার সুযোগ আনিয়াছে ও সাধারণ মানুঘের 
সাথে তাহাদের যোগাযোগ ব্যাপকতর করিতে সাহায্য করে । লেনিন 

সাবারণ মানুঘের সাথে সোভিয়েটগুলির নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগের উপর এবং 

প্রতিনিবিদেব (19928) 'সাভিরেটের কন্পপ্রচেষ্টায় সক্রির অংশ গ্রহণের 
উপর বিখেঘ জোব দিয়াছিলেন ।, 

স্থানীয় সোভিয়েটগুলিতে স্থাবী কমিটি প্রবত্তন ব্যণস্থা লেনিনের এই 

মত অন্যায়ীই হইযাছে । কেননা স্ত্রী কমিটিগুলি সোভিষেট সদস্যদের 

সিদ্ধান্তগুলির বূপায়ণে নিরবিচ্ছিন্ন অংশ গ্রহণ করিবারও কাণ)করী সংস্থা- 

সপ সাদি লা শশী শিক _- 22 ৮. শা শত 7 7 শী শা -- 772 শি শিশিরে চে 

1,026 & 41007724006 চ0261010 ০৯০৮610017197765 (1969), 004. আআ, 

2. 9]7. 
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গুলির কন্মতৎপরতা৷ নিয়ন্ত্রণের বিতশম সুযোগ দেয়। ইহাদের বিপুল 
অংখ্যাই ইহাদের গুরুত্বপৃণ ভূমিকার সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য স্থয়ী কমিটি 
সম্পকিত আইনে বিভিন্নস্তরের সোভিয়েটে কত সংখ্যক স্বায়ী কমিটি 

নিযুক্ত হইবে সে সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই | প্রত্যেক সোতিয়েট 
নিজ নিজ প্রয়োজন মতই' তাহা নিদ্ধাবণ করে বা কোন কমিটিতে কতজন 
সদণ্য থাকিবে তাহাও ঠিক করে | তাহারা উহা নির্ধারণ করে এই 

নীতিতে যে সোঁভিয়েটেব কাধ্যক্রমের সকল বিভাগই কোন না কোন 

কমিটির আওতীয় খাকিবে। স্থায়ী কমিটির কার্য অবশ্য অনুসন্ধানের 

ভিত্তিতে স্ুপাবিশ পেশ করা । কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি সমগ্র 
সোভিয়েটে বিবেচিত হয় এবং শেষে কর্মপরিষদ ও স্থায়ী কর্মচারীরা সেগুলি 
কার্যে পরিণত করে । " 

স্থানীয় ০সাভিয়েট সদ্ধন্য (79৩৫5) ৪ 
স্বানীয় শসনের ক্ষেত্রে কর্মপরিঘদ, উহার সভাপতি, উপসভাপতিগ* 

সম্পাদক, স্থানীয় কমিটিগুলির কন্মত্পরতা ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে 
ডেপুটিদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে । ডেপুটির যৌথভাবে স্থানীয় 
সোভিয়েটের কাধ্য পরিচালনা করেন, আবার ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ 
নিব্বাচনী এলাকার পাধারণ মানুষদের সহিত মিলিত হইয়া ও আলে|চনা 
করিয়া তাহাদের অতাৰ অভিযোগ অবগত হন এবং , সেগুলির নিরসনে 

সোভিয়েটে সক্রিয় হন। আবার স্বানীয় সমস্যা সম্বন্ধে সোভিয়েট কর্তৃক 
গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি, কার্যক্রম ও নীতি এবং ডেপুটির নিজ কন্্রতৎপূরতা 
তাহার এলাকার জনগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে 
জনসাধারণের প্রস্থান, ইচ্ছা, ও মতামত ডেপুটির! সোভিয়েটে উপ- 

স্বাপিত করেন এবং উহার সিদ্ধান্ত সেগুলির দ্বার প্রভাবিত করিতে চেষ্টা 
করেন, প্রশাসনযন্রকেও তাহার নিরীখে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। আমযে 

সময়ে একটি অঞ্চলের ডেপুটিগণ একত্র মিলিত হইয়! যুক্ততাবে সাধারণ 

সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কাজ করেন | ইহাদের বল৷ হয় ডেপুটি চক্র (1098 
£0৮১) | এইভাবে, ডেপুটিরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় ব্যক্িগত- 
ভাঁঘৰ এবং ও্রকটি অঞ্চলে ফুন্তলভাবে সোভিয়েট ও জ্বনসাধুরণের মধ্যে 
দিনিড় সংযোগ স্বাণন করন এবং স্বানীয় সংস্থাঞলিতক সদা জাগ্রত ভন- 
কল্যাণের ধ$রক ও বাহক করিনা তুর্তিতে আহাযা রক | 

উপরে সংন্ষিততারক মোভিলাট রুখিয়ার স্ষানীয় শা়লসংস্থাগুলির 
পরদ্কৃতি, অংগঠন; ও. ার্িভানের বিনিন বেগ হইব । বত ত্যরের 
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সংস্থাগুলির বিশদ বিবরণ স্থানাভাবে এখানে দেওয়। সম্ভব নয় এবং বিশেষ 

প্রয়োজনীয়ও নয় | কেননা যদিও এগুলির মধ্যে খুঁটিনাটি বিঘয়ে কিছু 
কিছু পাথ্ক্য আছে, সংগঠন, কাধ্যক্রম, লক্ষ্য প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে 
ইহারা অনুরূপ এবং উপরে যাহা বল! হইয়াছে তাহা হইতেই তাহাদের 
সম্বন্ধে এবং সোভিয়েট করুশিয়ায় স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো সম্বন্ধে 

মোটামুটি একট৷ ধারণা করা যায় । 

সোভিয়েট স্থানীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ 
উপসংহারে আমরা সোভিয়েট স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কতকগুলি 

বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব | 

প্রথমেই বল। প্রয়োজন স্থানীয় শাসন বলিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও 

অন্যত্র ঠিক একই জিনিশ বোঝায় না । আমরা দেখিয়াছি সোভিয়েট 

ইউনিয়নে সর্বস্তরেই স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো একই ধাঁচের হয় 
এবং স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির কাধযক্রম যুক্তরা্ট্রায় বা অঙ্গরাজ্যগুলির 
কাধ্যব্রম হইতে বিশেষ ভিন্ন নয়। সেখানে জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে 

কার্ধা বা কাধ্যপদ্ধতির বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না যেমন অন্যত্র দেখা 

যায় 1* যুক্তরাজ্য বা মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির 
কার্যাবলী স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ, সারাদেশব্যাপী সমস্যা যেমন প্রতিরক্ষা, 
জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা, নাগরিকদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষা, শিক্ষা, 

সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি বিষয় তাহাদের এক্তিয়ারের 
বাহিরে থাকে । কিন্তু আমর] দেখিয়াছি সোভিয়েট ইউনিয়নে স্বনীয় 

সোভিয়েটগুলি সকল বিঘয়েই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে অবশ্য নিজ নিজ 
এলাকার মধ্যে । সেখানে জাতীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে কোন 

সীমারেখা নির্দেশে করা হয় না। তাহার কারণ হিসাবে বস! হইয়াছে 
সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রশক্তি একই লক্ষ্য (অর্থাৎ কমিউনিষ্ট সমাজ 
গড়িয়া তোলা ) সাধনের জন্য একীভূত এবং এই একই' শক্তি উত্বতন ও 
স্বানীয় শাসনসংস্ার মাধ্যমে কার্ধকরী হয়| অন্যান্য দেশে স্থানীয়- 

সংস্থাগুলির, কোন পৃথক সত্তা নাই । তাহার] কেক্ত্রীয় সরকারেবই স্থষ্টি 
এবং তাহাদের ক্ষমতা কেন্দ্র কর্তৃক অপিত এবং সম্পূভাবে কেন্দ্রের 

ইচ্ছাধীন । এমন কি তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে কেন্দ্রের মজ্জির উপর। 
ঘ্লোতিয়েট ইউনিয়নে এই সংস্থাগুলি সংবিধানে নির্দিষ্ট তাহাদের গণীর 
মধ্যে স্থাধীনুভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকারী যদিও অবশ্য. কোন 
“গন ক্ষাত্রে উত্বতন সোভিয়েট' নিয় পোভিয়েটের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে 
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পারে । উধ্বতন ও নিয় সোভিয়েটদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পক গণ- 

তাপ্রিক কেক্রিকতার নীতিতেই' নিয়ন্ত্রিত । কিন্তু যেহেতু কমিউনিষ্ট পাটি 

সকল স্তরের শাসনসংস্থার কর্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রিত করে এবং মূলনীতি নির্ধারণ 
করে বিভিন্ন স্তরের সংস্থার মধ্যে কোনরূপ বিরোধের সন্তাবনা থাকে না ॥ 

সোভিযেট স্থানীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি বিশেষত্ব হইল উহার 
বিভাগগুলি সর্বত্র একরপ নয় যেমন অন্যান্য দেশে সাধারণতঃ হইয়া 

থাকে | আমর! দেখিয়াছি প্রধানত: দইটি নীতির ভিত্তিতে এই বিভাগ 

সম্পন্ন হইয়াছে__জাতি ও প্রশাসনিক সুবিধা । বিপ্রবের পর লেনিন 
প্রমুখ বলশেতিক নেতার লক্ষ করেন সমগ্র রুশিয়ার প্রায় এক শতর 
মত ছোটবড় জাতিগোগ্ঠী ও কুলগত গো্টির (90801০ £০৪) অস্তিত্ব । 
জারের আমলে ইহারা কেহই জাতি হিসাবে স্বীকৃতি বা স্বায়ত্বশাসন পায় 
নাই । অপরপক্ষে নিমম অত্যাচার ও নিশ্পেঘণের ফলে কতকগুলি ছোট 

ছোট গোষ্ঠী অবলুপ্তির পথে চলিয়৷ যায় । বলশেভিক নেতারা জাতীয় 
সমস্যা সমাধান করিতে উদ্যোগী হন বিভিনন গোষ্ঠীকে তাহাদের নিজস্ব 

প্রতিভার বিকাশের জন্য স্বাযত্ব শাসনাধিকার প্রদান করিয়া | এই ভাবেই 
সোভিযেট রুশিয়ার স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্্, স্বয়ংশীসিত অঞ্চল ও জাতীয় 

এলাকার স্যাষ্টি হয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুযায়ী, কেননা 
বিভিন্নগোর্ঠী বিভিন্ন অনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে অবস্থিত 
ছিল | কোনটি ধনতন্ত্রের পথে, কোনটি সামস্ততান্িক স্তরে, সাবার কোনটি 

আদিম অবস্থায | সোভিয়েট স্বায়ত্বশাসন নীতিতে নমনীয়তা (1610110) 
রাখা হয | একটি গোষ্ঠী অথনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক উন্নয়নের 

পথে অগ্রগতির সাথে সাথে একপ্রকার স্বায়ত্বশামন মংস্থা হইতে উচ্চতব 

স্তবে উন্নীত হইতে পারে । 

সোভিয়েট স্বায়ত্বশাসনেরও আবার দুই রকম প্রকার ভেদ করা হয়__ 
স্বয়ংশাপিত প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে বাজনৈতিক স্থবায়ত্বশীমন (0০110081 ৪0(০- 

10010), আবার স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক 

স্বায়ত্বশীসন । আবাব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় 

শাসনবিভাগ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ভিন্ন রূপ হইয়াছে | কোথাও চারটি 

স্তর, কোথাও তিনটি, কোথাও বা দুইটি । অন্যান্য দেশে কিন্তু স্থানীয় 
শীসনব্যবস্থা এরূপ জটিল নয় এবং এত স্তরে বিন্যস্তও নয় | কেন্দ্রীয় 

সরকারের পরই স্বানীয শাসনসংস্থার স্থান, শুধু নাগরিক (5৪0) ও 
গ্রামীন (012) স্থানীয় শাসনসংস্থার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য করা হয় । 

জা 
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বিদেশী রাষ্্রসমূহের শাসনব্যবস্থা 

লাইন নং যাঁহ। আছে 

শেঘ হইতে 4 --- 

14 চুজি 
] ক্ষমতাশীন 

শেঘ হইতে 2 পার্টিস 

শেঘ হইতে 8 মং 

শেঘ হইতে 10 নিয়া 
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অধ্যঘিত : 

সবর্ব শেষ বৈলক্ষণ 

যাহা হইবে 

“হইয়াছে'র পর (1) 
স্থলে (,) হইবে 

চুজি 
ক্ষমতাসীন 

পা্টিসংস্থার 

নং 

দিয়া 
ড/0115 ০00 

স্ুধ্যঘিত, 
বৈলক্ষণ্য 


